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Piotr Biernacki, fot. Urząd Miejski w Blachowni

Paweł Hreczański złożył rezygnację z  funkcji przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Blachowni. W gminie słychać głosy, że 
to w związku ze zdarzeniem, którego mimowolnie stał się nie-
chlubnym bohaterem. 

W Radzie Miejskiej w Blachowni może dojść wkrótce do sporych 
przetasowań. Ma to związek z rezygnacją Pawła Hreczańskiego 
z  funkcji jej przewodniczącego. O  tym fakcie poinformował na 
swoim blogu radny Marek Kułakowski, który w tym gremium jest 
wiceprzewodniczącym.

Rezygnacja przewodniczącego rady gminy nie powoduje utraty 
przez niego automatycznie funkcji. O tym będą musieli zdecy-
dować, pewnie na najbliższej sesji, miejscowi radni. Rada sto-
sowną uchwałę w tej sprawie powinna podjąć w ciągu miesiąca. 
Jej niepodjęcie w tym terminie jest równoznaczne z przyjęciem 
rezygnacji – z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym po-
winna być podjęta uchwała.

Hreczański sternikiem rady miejskiej był od 15 lutego 2018 roku. 
Objął ją kilka miesięcy przed ostatnimi wyborami samorządo-
wymi, w których startował z komitetu wyborczego urzędującej 
burmistrz Sylwii Szymańskiej.

Co było powodem rezygnacji? Domniemywać można, że spory 
wpływ na taki bieg wypadków może mieć zdarzenie, o którym 
głośno mówi się w całej Blachowni. Przewodniczący miał zostać 
kilka tygodni temu złapany na kierowaniu pojazdem pod wpły-
wem alkoholu. Zapytany przez redakcję o  przyczyny złożenia 
rezygnacji, Paweł Hreczański podaje powody osobiste.

Samorządowiec otwarcie przyznał, że na początku sierpnia 
przydarzyła mu się jazda w stanie po spożyciu i jako osoba spra-
wująca funkcję publiczną, chce zachować się odpowiedzialnie. 
Zastrzegł jednocześnie, że złożył zażalenie do sądu na fakt za-
trzymania podczas kontroli drogowej prawa jazdy.
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ZAWIROWANIA W BLACHOWNI. 
PRZEWODNICZĄCY RADY REZYGNUJE

MAKABRYCZNE ODKRYCIE W OPATOWIE

- Nie jest tajemnicą, że poddałem się kontroli drogowej. W wy-
dychanym powietrzu alkomat wskazał 0,2 promila alkoholu. Nie 
ma oczywiście czym się chwalić, bo takie zdarzenie nie jest po-
wodem do dumy. Czuję ogromny wstyd z tego tytułu. Wsiadając 
za kierownicę byłem przekonany, że jestem całkowicie trzeźwy. 
Patrol policji widziałem z pięciuset metrów i  jeżeli miałbym ja-
kiekolwiek obiekcje co do swojego stanu, to mógłbym uniknąć 
kontroli poprzez zjazd w drogi boczne - dodaje. 

Czy to zdarzenie w jakiś sposób wpłynęło na złożoną rezygnację?

- W jakiś sposób na pewno tak, ale nie była to główna przyczy-
na. Wpłynęło na to szereg innych osobistych okoliczności. Mam 
w tej chwili zatrzymane prawo jazdy, a o wszystkim zdecyduje 
sąd, do którego wniosłem zażalenie. 4 października mam roz-
prawę i wtedy poinformuję o decyzji tego organu oraz o ewentu-
alnych konsekwencjach zdarzenia. Jestem osobą publiczną, więc 
nie mam zamiaru nic ukrywać - zaznacza.

Monika Wójcik

Jedna z mieszkanek Opatowa w wykopie wypełnionym wodą 
znalazła zwłoki 49-letniego mężczyzny.

Kobieta zauważyła ciało członka swojej rodziny w  godzinach 
porannych 21 września. O  fakcie natychmiast poinformowała 
odpowiednie służby. Policjanci i strażacy, którzy pojawili się na 
miejscu, po wyciągnięciu denata z  wody ustalili, iż zmarły to 

49-letni mieszkaniec Opatowa. Mężczyzna ostatni raz był wi-
dziany żywy mniej więcej dobę wcześniej.

- Ze wstępnych ustaleń śledczych nie wynika, aby ktoś przy-
czynił się do śmierci 49-latka. Dokładne okoliczności tego tra-
gicznego zdarzenia będą wyjaśniane w toczącym się śledztwie 
- informuje biuro prasowe kłobuckiej komendy.
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JERZY ŻUREK: GMINA MUSI ŻYĆ, MUSI SIĘ ROZWIJAĆ
Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

O pomysłach na gminę, finansach samorządowych i inwestycjach roz-
mawiamy z wójtem gminy Konopiska.

Panie wójcie, spotykamy się po raz pierwszy w  postcovidowej 
rzeczywistości, ale jednocześnie u progu postępującego kryzysu 
gospodarczego. Jak wydarzenia ostatnich miesięcy wpłynęły na 
gminę?

Jak w każdym samorządzie początki pandemii były mocno niepoko-
jące. Musieliśmy zacząć funkcjonować w nowych, nieznanych do-
tąd realiach i ograniczeniach. Z upływem czasu wszyscy się do tego 
jakoś przystosowaliśmy, przeorganizowaliśmy, bądź nauczyliśmy się 
z tym żyć. Z samorządowego punktu widzenia, a mam tu na myśli 
głównie finanse gminy, wyszliśmy z tego obronną ręką. Ubiegły rok 
zamknęliśmy na dużym plusie. W kasie gminy było prawie 11 mln zł. 
Realizowaliśmy przy tym wszystkie założone zadania, no może poza 
ofertą rozrywkową czy kulturalną. Dochody były większe, niż po-
czątkowo zakładaliśmy, na poziomie 61 mln zł, a wydatki na ponad 54 
mln zł. Co ważne, posiadane przez nas środki niemal w całości rów-
noważyły obecne zadłużenie gminy na koniec tamtego roku, które 
wynosiło około 12 mln zł. Przez czas mojej kadencji spłaciliśmy więc 
ponad 5,5 mln zł zobowiązań, zwiększając równocześnie dochody 
budżetowe. Sytuacja gminy jest więc dobra i stabilna.

Czyli ze spokojem ocenia pan obecną sytuację?

Miałem oczywiście na myśli finanse gminy. Dostrzegamy niepoko-
jące zjawiska - wojnę na Ukrainie, zawirowania gospodarcze, które 
w ostatnich miesiącach zaczęły się nasilać, czyli inflację, wzrost cen 
materiałów i  usług budowlanych czy postępujący kryzys energe-
tyczny. Zdajemy sobie sprawę, że i na nas to się odbije. Jednak roz-
sądna polityka finansowa pozwoliła nam zbudować dobrą poduszkę 
bezpieczeństwa, która, na co liczę, pozwoli nam ze spokojem pod-
chodzić i rozwiązywać trudne kwestie. Te z pewnością się pojawią, 
bo chyba obecnie nie ma nikogo, kogo w mniejszy lub większy spo-
sób by nie dotykały.

Co wpłynęło na tak dobry wynik budżetu?

Myślę, że rozsądne gospodarowanie. Przeczekaliśmy trudny okres 
pandemii, nie szaleliśmy z wydatkami, a równocześnie przygotowy-
waliśmy ważne dla nas projekty i pozyskiwaliśmy na nie dofinanso-
wania zewnętrzne. Obecnie będziemy mogli je zacząć wdrażać.

Jakie to były kwoty w ostatnich latach?

Pozyskujemy środki z  wielu dostępnych dla nas źródeł, zarówno 
europejskich, jak i krajowych. Ciężko w tej chwili o precyzyjne pod-
sumowanie, ale szacuję, że jest to kilkadziesiąt milionów złotych. 
Pozyskiwaliśmy te środki na różne cele. Budowa dróg, wodocią-
gów, kanalizacji, termomodernizacja obiektów publicznych. Sporo 
było ponadto tzw. projektów miękkich, adresowanych do placówek 
oświatowych czy tych o charakterze socjalnym.

Inwestycje to ulubiony temat każdego włodarza, gdyż wtedy wi-
dać efekty pracy całego zespołu. Co w ostatnim czasie udało się 
zrealizować?

Jak w każdej gminie inwestujemy w niezbędną infrastrukturę, czyli 
drogi, chodniki, odcinki kanalizacji. Znaczenie dla mieszkańców jest 
w  tym aspekcie przeogromne, bo poprawia się nie tylko komfort 
i dostępność komunikacyjna, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. 
Nie chodzi mi tylko o drogi gminne. Przez naszą gminę przebiegają 
ważne szlaki komunikacyjne, zarówno wojewódzkie, jak i powiato-
we. Z  urzędem marszałkowskim, jak i  z  powiatem mocno współ-
pracujemy, lobbujemy za inwestycjami, a  także je współfinansuje-
my. Wykonane zostały nowe nakładki asfaltowe i chodniki, choćby 
w Jamkach, Korzonku czy Aleksandrii. Wkrótce szykuje się kolejne 
duże zadanie w Rększowicach - pierwszy etap przebudowy DW 908 
od ronda w kierunku Hutek. Łącznie około 2,5 kilometra. Ponadto 
staramy się o przebudowę skrzyżowania w centrum Konopisk, czyli 
DW 904 z DW 907, gdzie ewidentnie jest problem z odwodnieniem. 
Po ulewnych deszczach są spore z tym kłopoty. Dokładamy też do 
dróg powiatowych. W obecnej kadencji partycypowaliśmy w kilku 
tego typu projektach. Myślę, że w kwestii dróg nie mamy powodów 
do wstydu, choć oczywiście sporo jest jeszcze do zrobienia i wywal-
czenia.

A poza drogami?

Takim najlepszym przykładem jest oddanie do użytku nowej sali gim-
nastycznej w Aleksandrii, gdzie również przy okazji przebudowali-
śmy część szkoły. Powstały nowe sale lekcyjne, stołówka i kuchnia, 
jak również zmodernizowaliśmy ogrzewanie. Dziś mogę stwierdzić, 
że czasowo świetnie zmieściliśmy się z tą inwestycją, którą kończy-

liśmy jeszcze przed kryzysem covidowym. Jego następstwem, jak to 
dzisiaj obserwujemy, jest ogromny wzrost cen materiałów budowla-
nych. Za około 5 mln zł, które przeznaczyliśmy, pozyskując po dro-
dze jeszcze spore środki zewnętrzne na ten cel, obecnie tak dużego 
zadania nie udałoby się nam zrealizować. Niedawno zakończyliśmy 
również budowę mieszkań socjalnych przy ulicy Przemysłowej. Po-
wstało szesnaście pięknych lokali z  elegancko zagospodarowaną 
okolicą. Lokatorzy już się tam urządzili i są zadowoleni. Dostali no-
woczesne lokum, jakże odmienne od tych dotychczasowych, które 
nie spełniały już warunków bezpieczeństwa.

Jadąc przez gminę nie sposób nie zauważyć, że sporo się dzieje 
również w kwestii oświetlenia. Na słupach wiszą energooszczędne 
lampy led’owe.

Rzeczywiście, mamy plan wymiany wszystkich starych lamp. To nie-
zwykle istotna kwestia, zważywszy na fakt, że ceny energii mocno 
rosną. Nowe oświetlenie jest nie tylko efektywniejsze, ale i mocno 
poprawia estetykę. W tej sprawie przeznaczamy na ten cel pienią-
dze, które pochodzą z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
związanej z  budową sieci kanalizacji, jeszcze z  udziałem środków 
z Funduszu Spójności. Wtedy samorząd potrzebował dodatkowych 
pieniędzy na realizację zadania, więc sięgnął po środki z WFOŚiGW. 
Spłaciliśmy połowę pożyczonej kwoty i zawnioskowaliśmy o umo-
rzenie pozostałej części. Te pieniądze muszą być przeznaczone na 
zadania ekologiczne, więc padło na oświetlenie.

Ekologia, efektywność energetyczna i zmiany klimatu to obecnie 
tematy, które są na tapecie. Co jeszcze w tym zakresie zrobiliście?

Cały czas pojawiają się nowe zadania w  tej dziedzinie. Takim naj-
większym było zagospodarowanie, rekultywacja składowiska od-
padów komunalnych. Udało się to zrobić. To było bardzo istotne 
dla mieszkańców zadanie, gdyż stwarzało nieustające uciążliwości 
odorowe, ale i problemy środowiskowe. A jak pan pewnie świetnie 
wie, szczególnie samorząd nie może sobie w zakresie ochrony śro-
dowiska pozwolić na nonszalancję. Potencjalne kary są ogromne. 
Obecnie stan obiektu jest taki, że pozwala nam myśleć o dalszych 
inwestycjach w tym obszarze. Myślimy więc o wybudowaniu w tym 
miejscu sporej farmy fotowoltaicznej. Ponadto inwestujemy w ter-
momodernizację budynków publicznych. Kilka lat temu zrobiliśmy 
to na szkole w Konopiskach, obecnie prace są prowadzone na bu-
dynku urzędu gminy. Oszczędzanie energii i  ciepła to wyzwanie, 
z którym każdy samorząd w najbliższych latach będzie się mierzył. 
Dodam jeszcze, że mamy w  gminie program modernizacji źródeł 
ciepła w budynkach jednorodzinnych. W ubiegłym roku wsparliśmy 
go kwotą prawie 200 tys. zł.

A co się dzieje w wątku oczyszczalni ścieków w Hutkach, którą już 
kilka lat temu wybudował prywatny inwestor. Dla pana to trud-
ny spadek, który zostawił po sobie Jerzy Socha. Ponadto inwestor, 
wraz ze wspierającą go grupą przedsiębiorców oraz lokalnych 
działaczy powołali swoisty „ruch obrony” inwestycji, zablokowanej 
przez toczące się sprawy sądowe. Jeszcze przed rokiem straszyli 
widmem bankructwa gminy z uwagi na możliwe procesy odszko-
dowawcze.

Na tę chwilę wiadomo tyle, że oczyszczalnia stoi i nie działa. Cały 
czas toczą się jakieś procesy sądowe, ale gmina nie jest w nich stro-
ną. Decyzja o warunkach zabudowy została utrzymana w mocy, więc 

była wydana zgodnie z prawem. Nie może być więc mowy o żadnych 
odszkodowaniach, pomimo że takie pismo do urzędu od inwestora 
wpłynęło.

Co aktualnie jest kluczowe z punktu widzenia dalszego rozwoju 
samorządu, którym pan kieruje?

Plany na przyszłość są ambitne. Rozpoczynamy pracę nad budową 
dwóch kluczowych obiektów. Pierwszym jest przedszkole w Kono-
piskach, a kolejnym - dom seniora, gdzie dzienną opiekę znajdą nasi 
mieszkańcy. Ta druga inwestycja jest już w bardziej zaawansowanym 
stadium. Wykonawca został już wybrany, ruszyły też prace. Nato-
miast z budową przedszkola liczymy, że wystartujemy w przyszłym 
roku. Dokumentacja i  uzgodnienia są gotowe, wkrótce będziemy 
ogłaszać przetarg. Na taki obiekt nasi mieszkańcy czekają od dwu-
dziestu lat. Zdobyliśmy na niego prawie 10 mln zł dofinansowania, 
także myślę, że spełni on oczekiwania i zaspokoi potrzeby rodziców 
w kwestii opieki nad najmłodszymi dziećmi, od żłobka poczynając. 
Budynek będzie nowoczesny i  ekologiczny. Wizualizacje pięknie 
się prezentują i  już odbieramy mnóstwo pozytywnych głosów. Co 
równie istotne, inwestycja nie tylko poprawi komfort życia naszych 
mieszkańców, ale i estetykę centrum Konopisk. Jak pan widzi, chce-
my zadbać zarówno o młodych, jak i o starszych.

Potrzeba budowy przedszkola to pozytywny sygnał. To znak, że 
gmina się cały czas rozwija i że przybywa mieszkańców.

To prawda. Na naszym terenie buduje się dużo nowych domów. Za-
interesowanie działkami jest bardzo duże, o czym świadczą prze-
targi organizowane na zbycie gminnych nieruchomości. Przybywa 
osób w młodym wieku i to cieszy. Mamy dużo do zaoferowania - do-
brą infrastrukturę, bezpłatną komunikację publiczną, wysoką jakość 
podstawowej opieki medycznej i społecznej, dobrą oświatę oraz bo-
gatą ofertę kulturalną i sportową. Poza pięknymi terenami, lasami 
i  przestrzenią rekreacyjną, myślę, że są to podstawowe czynniki, 
które wpływają na to, że w naszej gminie dobrze się żyje i ludzie chcą 
się u nas osiedlać. 

Wspomniał pan o szerokiej ofercie kulturalnej i sportowej. Przy-
kładacie dużą wagę do tych kwestii?

Mieszkańcom trzeba wypełnić wolny czas. Dać ofertę, która będzie 
atrakcyjna. To bardzo ważny element budowania wspólnoty samo-
rządowej. W  tym celu jakiś czas temu zreorganizowaliśmy nasze 
gminne instytucje. Powstało Gminne Centrum Kultury i  Sportu, 
które odpowiada za animację całej tej sfery. Są zajęcia tematyczne 
dla dzieci, jak taniec czy nauka gry na instrumentach, zajęcia arty-
styczne i plastyczne, ale i mnóstwo wydarzeń sportowych oraz tych 
organizowanych w  świetlicach wiejskich. Organizujemy ponadto 
zajęcia w  czasie wakacji czy ferii. To wszystko dobrze wpływa na 
wieloobszarowy rozwój najmłodszych, zadowolenie rodziców, ale 
i promocję gminy. Dzieci i młodzież odnoszą duże sukcesy w wielu 
konkursach czy zawodach nie tylko o lokalnym charakterze. Dlatego 
też dużą wagę przykładamy do utrzymania odpowiedniej infrastruk-
tury boisk, terenów rekreacyjnych czy edukacyjnych placów zabaw. 
Ponadto prężnie działają na naszym terenie kluby sportowe, które 
organizują zajęcia sekcyjne. Działalność stowarzyszeń, organizacji 
mieszkańców czy także kół gospodyń wiejskich również wspieramy. 
Gmina musi żyć, musi się rozwijać.

Dziękuję za rozmowę.
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40-letni mężczyzna kierujący motocyklem suzuki na łuku drogi 
przejechał przez oś jezdni, po czym zderzył się czołowo z jadą-
cym z naprzeciwka mercedesem. Motocyklista z szeregiem po-
ważnych obrażeń trafił do szpitala.

Do wypadku doszło 3 września w  miejscowości Lutrowskie 
w gminie Krzepice. Skierowani na miejsce policjanci z kłobuckiej 
drogówki ustalili, że kierujący motocyklem czterdziestolatek, ja-
dąc w kierunku Olesna, na łuku drogi przejechał przez oś jezdni, 
po czym zderzył się czołowo z jadącym z przeciwka mercedesem. 
Samochodem kierowała 69-letnia mieszkanka powiatu kłobuc-
kiego. 

- Kobieta w chwili zdarzenia była trzeźwa, na skutek zdarzenia 
nie ucierpiała. Z kolei motocyklista z poważnymi obrażeniami zo-
stał zabrany do częstochowskiego szpitala. Jego stan trzeźwości 
zostanie ustalony na podstawie analizy pobranej krwi - informuje 
biuro prasowe kłobuckiej komendy policji. 

Jak dodają funkcjonariusze, dokładne okoliczności tego zdarzenia 
będą wyjaśniane przez policjantów, którzy między innymi skorzy-
stają z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji przebiegów wypad-
ków drogowych. Sprawę nadzoruje częstochowska prokuratura.

- Apelujemy do wszystkich kierujących o  rozwagę i  przestrze-
ganie przepisów. Przypominamy, że motocykliści również są 
niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i  w  przypadku 
zderzenia motocykla i  samochodu, to kierowca jednośladu ma 
mniejsze szanse na wyjście ze zdarzenia bez uszczerbku na zdro-
wiu - powtarzają jak mantrę mundurowi.

Monika Wójcik, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

MOTOCYKLISTA UDERZYŁ W SAMOCHÓD OSOBOWY
KRZEPICE

Krzepiccy mundurowi zatrzymali dwóch mężczyzn, przy któ-
rych znaleźli marihuanę. Okazało się, że jeden z nich w miej-
scu zamieszkania miał blisko siedemset działek dilerskich. Obaj 
usłyszeli prokuratorskie zarzuty, za co grozi kilkuletni pobyt 
w więzieniu.

Policjanci z komisariatu w Krzepicach na terenie boiska legitymo-
wali dwóch młodych mężczyzn. 

- W  trakcie kontroli ujawnili między innymi szklany pojemnik 
z zawartością suszu roślinnego. Po sprawdzeniu substancji teste-
rem narkotykowym kryminalni potwierdzili, że jest to marihuana. 
Policjanci podejrzewali, że w miejscu zamieszkania zatrzymanych 
mężczyzn może znajdować się większa ilość środków odurza-
jących. Przypuszczenia śledczych się potwierdziły - relacjonuje 
biuro prasowe Komendy Powiatowej Policji w Krzepicach. 

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 39-letniego mężczy-
zny, policjanci zabezpieczyli ponad sto sześćdziesiąt pięć gramów 
charakterystycznego suszu. Mieszkaniec gminy Krzepice został 
zatrzymany i  usłyszał już prokuratorskie zarzuty posiadania 
znacznej ilości środków odurzających. Grozi mu do dziesięciu lat 
więzienia. Na wniosek krzepickich śledczych prokurator zastoso-
wał wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru.

- Drugi z mężczyzn, 30-letni mieszkaniec tej samej gminy, usły-
szał zarzuty za posiadanie wbrew ustawie środków odurzających 
w postaci suszu marihuany, za co grozi do trzech lat pozbawienia 
wolności. Sprawa jest rozwojowa, śledczy nie wykluczają kolej-
nych zatrzymań - dodają funkcjonariusze.

Monika Wójcik

U MIESZKAŃCA KRZEPIC POLICJANCI 
ZNALEŹLI ZNACZNĄ ILOŚĆ MARIHUANY. 
NAJPRAWDOPODOBNIEJ POSIEDZI

KRZEPICE

Na przejeździe kolejowym w  Jackowie doszło do tragicznego 
w  skutkach zdarzenia. Wprost pod nadjeżdżający pociąg wje-
chał okoliczny mieszkaniec.

Do wypadku doszło 18 sierpnia na niestrzeżonym przejeździe 
kolejowym w  późnych godzinach popołudniowych. Jak wynika 
z  policyjnych ustaleń, kierujący niezarejestrowanym ciągnikiem 
rolniczym samodzielnej konstrukcji z  przyczepą, nie zachował 
ostrożności i wjechał na przejazd kolejowy, wprost pod nadjeż-
dżający pociąg relacji Gdynia-Zakopane. 

- W  wyniku odniesionych obrażeń kierujący pojazdem poniósł 
śmierć na miejscu - relacjonuje biuro prasowe częstochowskiej 
komendy policji. 

Wstępne ustalenia wskazują, że kierującym ciągnikiem był 64-let-
ni mieszkaniec gminy Kruszyna. Wszczęte postępowanie ma 
na celu wyjaśnienie okoliczności i  przyczyn tego tragicznego 
w skutkach zdarzenia oraz potwierdzenie tożsamości tragicznie 
zmarłego kierowcy.

- Apelujemy, aby przed przejazdem kolejowym zawsze zatrzymać 
się i sprawdzić, czy można bezpiecznie przejechać na drugą stro-
nę torowiska.

Monika Wójcik

ŚMIERTELNY WYPADEK
NA TORACH

KRUSZYNA

W ręce policjantów z kłobuckiej drogówki wpadł 43-letni kie-
rowca bmw, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością 
aż stu dwudziestu ośmiu kilometrów na godzinę. Funkcjona-
riusze zatrzymali mu prawo jazdy. Za przekroczenie prędkości 
i brak aktualnych badań technicznych pojazdu czeka go jeszcze 
przeprawa z wymiarem sprawiedliwości.

- Wynik pomiaru prędkości wskazał, że w terenie zabudowanym 
pojazd poruszał się aż o 78 kilometrów na godzinę za szybko. Do-
datkowo pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych. Za-
chowanie kierowcy stwarzało realne zagrożenie na drodze, dla-
tego mundurowi zatrzymali jego prawo jazdy - relacjonuje biuro 
prasowe Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Za popełnione wykroczenie policjanci, zgodnie z  taryfikatorem, 
zaproponowali kierowcy mandat karny w  wysokości 2,5 tys. zł. 
Mężczyzna nie zdecydował się jednak go przyjąć i tym samym po-
licjanci zmuszeni byli skierować wniosek do sądu.

- Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na 
ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Jako 
najbardziej śmiercionośna przyczyna wypadków zagraża nie tyl-
ko kierującym i ich pasażerom, ale również pieszym - argumen-
tują stróże prawa apelując o zachowanie zdrowego rozsądku na 
drodze. 

Jak mantrę powtarzają, iż w przypadku potrąceń pieszych nawet 
nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza 
szanse człowieka na przeżycie.

Monika Wójcik, fot. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

MKNĄŁ Z PRĘDKOŚCIĄ 128 KILOMETRÓW NA GODZINĘ
KRZEPICE
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Liczący blisko siedemset dwadzieścia metrów odcinek ulicy 
Szkolnej w Siedlcu został niedawno oddany do użytku. 12 wrze-
śnia miało miejsce oficjalne otwarcie zmodernizowanej arterii.

W ramach inwestycji położona została nowa nawierzchnia asfal-
tobetonową wraz z  okrawężnikowaniem. Wzdłuż ulicy powstał 
szereg zarówno indywidualnych, jak i publicznych zjazdów, a do 
okolicznej szkoły ruch pieszy prowadzony jest jednostronnym 
chodnikiem o szerokości dwóch metrów.

- Z uwagi na ukształtowanie terenu odwodnienie drogi zaprojek-
towane zostało w dwóch częściach. Część północna ulicy Szkol-
nej odwadniana jest poprzez sieć kanalizacji deszczowej, nato-
miast południowa została odwodniona do gruntu poprzez studnie 
chłonne - informują pracownicy urzędu gminy.

Jak zaznaczają urzędnicy, istniejący wodociąg przebudowany zo-
stał wraz z  przyłączami, zaprojektowano również kilka nowych 
przyłączy do działek, które dotychczas nie posiadały podłączeń. 
W rejonie kościoła powstała odnoga sieci w kierunku ulicy Space-

17 września doszło do oficjalnego przekazania nowego, cięż-
kiego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Janowie. 

Pojazd kosztował 1,05 mln zł. Największa część środków z tej puli, 
bo 425 tys. zł pochodziła z dotacji Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. 300 tys. zł na realizację zakupu przekazała gmi-
na Janów, 100 tys. zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a urząd marszałkowski – 95 
tys. zł. Kolejne 80 tys. zł to efekt przeprowadzonej przez druhów 
zbiórki i środki własne jednostki z Janowa. Ponadto 50 tys. zł do-
rzucił powiat.

Nowy nabytek to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy zbudo-
wany na podwoziu MAN TGM 18.320 4X4 BB z 2022 roku. Posiada 
silnik wysokoprężny o mocy 235 kW (320 KM). Kabina brygadowa 
pozwala na przewóz sześciu ratowników. 

- Samochód posiada zbiornik wodny o pojemności sześciu tysięcy 
litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności sześciuset 
litrów, autopompę dwuzakresową o wydajności trzech tysięcy li-
trów na minutę przy ciśnieniu ośmiu bar, działko wodno-pianowe 
o wydajności dwóch tysięcy czterystu litrów na minutę, urządze-
nie szybkiego natarcia z wężem o długości sześćdziesięciu me-
trów oraz cztery zraszacze. Układ wodno-pianowy wyposażony 
jest również w dozownik środka pianotwórczego w stężeniach 3 
i 6 proc. - precyzują miejscowi ochotnicy.

Podczas przekazania maszyny nie zabrakło tradycyjnego poświę-
cenia wozu, za co odpowiadał ks. kan. Szymon Gołuchowski, pro-
boszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Janowie. Wy-
darzeniu towarzyszyli przedstawiciele władz różnego szczebla, 
samorządowcy, strażacy i mieszkańcy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

rowej, która umożliwia w przyszłości dalszą rozbudowę.

Remont drogi był możliwy dzięki funduszom pozyskanym z  fi-
nansowanego przez podatników Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg oraz środkom pochodzącym z budżetu gminy.

DRUHOWIE Z JANOWA DOSTALI 
NOWY WÓZ BOJOWY

Podczas niedawnych ogólnopolskich imprez nordic walking 
mieszkańcy gminy odnotowali na swym koncie kolejne udane 
występy. 

Grzegorz Dors zajął pierwsze, a  Grzegorz Sztanderski drugie 
miejsce podczas obchodów Dni Kultury Beskidzkiej w  Makowie 
Podhalańskim. Podobnie było w trakcie obchodów 155-lecia Po-
wiatu Będzińskiego w Sławkowie, gdzie i tym razem obaj panowie 
zajęli dwa pierwsze miejsca w marszu nordic walking.

W  drugą niedzielę  września w  Złotym Potoku miały miejsce 
obchody II Święta Pułkowego 7. Pułku Artylerii Lekkiej, pod-
czas których uczestnicy spotkania uczcili pamięć poległych 
w pierwszych dniach drugiej wojny światowej. Wzięli też udział 
w konferencji i obejrzeli wystawę.

Wydarzenie rozpoczęło odsłonięcie odnowionej kwatery żołnie-
rzy 7. Dywizji Piechoty, którzy stracili życie w bitwie pod Jano-
wem. To największa kwatera wojenna z 1939 roku w całym regio-
nie częstochowskim. Spoczywa w  niej ponad stu pięćdziesięciu 
żołnierzy. 

- Przy okazji remontu, dzięki kwerendzie archiwalnej, udało się 
ustalić i umieścić na tablicach blisko pięćdziesiąt nazwisk spoczy-
wających tam oficerów i żołnierzy. Dotychczas znanych było ich 
jedynie dziewiętnaście - relacjonują gminni urzędnicy.

Rewitalizacja mogiły była możliwa dzięki dofinansowaniu z resor-
tu kultury i dziedzictwa narodowego oraz środkom budżetowym 
gminy. 

W Pałacu Raczyńskich odbyła się natomiast konferencja popular-
nonaukowa na temat działań bojowych wspomnianej dywizji we 
wrześniu 1939 roku. Podczas zwiedzania Muzeum Regionalnego 
im. Zygmunta Krasińskiego można było także obejrzeć wystawę 
zatytułowaną „Na wrześniowym szlaku 7. Dywizji Piechoty. Bitwa 
pod Janowem 1939”.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

DWIE IMPREZY, DWÓCH SPOR-
TOWCÓW I DWA SUKCESY

Podczas V edycji Juromanii, czyli Święta Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej, w Złotym Potoku spotkali się pasjonaci aktywno-
ści na świeżym powietrzu i miłośnicy lokalnej historii.

Tegoroczna edycja Juromanii odbyła się 17 i 18 września. Pierwszy 
dzień zdominował V etap XII Jurajskiego Pucharu Nordic Walking, 
z kolei drugi - przyjęcie w Ogrodach Hrabiego Krasińskiego w Ze-
spole Pałacowo-Parkowym w Złotym Potoku.

- Jako pierwszy na pałacowej scenie zaprezentował się Złoto-
potocki Chór im. Zygmunta Krasińskiego. Mimo chłodu dużym 
zainteresowaniem cieszyły się również pokaz iluzji w wykonaniu 
Marcina Gogołowicza oraz koncert Kwartetu Forcello. Ze wzglę-
du na niesprzyjające warunki atmosferyczne Koncert Chóru Fil-
harmonii Częstochowskiej został przeniesiony do wnętrza pałacu 
- informuje urząd gminy. 

W  ramach tegorocznej edycji Juromanii bezpłatnie można było 
zwiedzić Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego oraz 
odwiedzić stoisko Muzeum Geologicznego. Najmłodsi uczestni-
cy imprezy mieli natomiast możliwość, by skorzystać z animacji 
prowadzonych przez większą część wydarzenia. Na zakończenie 
przyjęcia każdy z uczestników mógł skosztować pieczonek.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Janów

II ŚWIĘTO PUŁKOWE 
W ZŁOTYM POTOKU

UDANY WEEKEND Z JUROMANIĄ

ULICA SZKOLNA PO REMONCIE. BYŁO KROPIDŁO 
I SYMBOLICZNE PRZECIĘCIE WSTĘGI

Mateusz Świdnicki, żużlowiec Włókniarza Częstochowa i  jed-
nocześnie mieszkaniec gminy Janów, zakończył swoim zwycię-
stwem Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski. 

7 września stadion żużlowy w  Częstochowie gościł najlepszych 
zawodników tej dyscypliny do dwudziestego pierwszego roku ży-
cia. Głównymi bohaterami odbywającego się tego dnia wydarze-
nia byli żużlowcy Włókniarza Częstochowa - Mateusz Świdnicki 
i Jakub Miśkowiak, który bronił tytułu.

Monika Wójcik

MIEJSCOWY ŻUŻLOWIEC ZDOBYŁ TYTUŁ MŁODZIEŻOWEGO MISTRZA POLSKI

O  ostatecznym wyniku zdecydował bieg dodatkowy, w  którym 
zmierzyło się trzech zawodników. Do wspomnianych żużlowców 
dołączył również Wiktor Lampart. 

- Rywalizacja między zawodnikami biało-zielonych była bardzo 
zacięta, jednak nowym młodzieżowym indywidualnym mistrzem 
Polski został Mateusz Świdnicki, który na mecie był dosłownie 
o pół koła przed Jakubem Miśkowiakiem. Trzecie miejsce na po-
dium zajął natomiast Wiktor Lampart - relacjonują  pracownicy 
urzędu gminy.
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CZTERNASTKA UTALENTOWANYCH MŁODYCH LUDZI 
ZAWŁADNĘŁA NA JEDEN DZIEŃ LOKALNĄ SCENĄ

DNI DŁUGOSZOWSKIE W KŁOBUCKU. I W TYM 
ROKU ORGANIZATORZY PRZYGOTOWALI SZEREG 
INTERESUJĄCYCH PROPOZYCJI

9 września odbył się II Summer California Festival Talent Show. 
Podczas występów w  sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Kłobucku swoje talenty z różnych dziedzin zaprezen-
towało czternaścioro uczestników.

Dominował śpiew, ale można było także wysłuchać dwóch 
uczestników grających na fortepianie i dwie uczestniczki, których 
domeną jest taniec nowoczesny.

Zgodnie z założeniami konkursu jury mogło wybrać trójkę zwy-

Monika Wójcik, fot. Krzysztof Świtalski/MOK Kłobuck
cięzców. Pierwsze miejsce przypadło Jagodzie Wypych za wy-
konanie utworu „Still in Love”. Drugie zajęła Amelia Cierpiał. 
Wokalistka została doceniona za performance wokalno-instru-
mentalny, show świetlne i prezentację autorskiej piosenki. Trze-
cie miejsce oceniający zdecydowali się przyznać Oskarowi Kacz-
markowi, który zaśpiewał kawałek Billie Eilish.

- Występy były tak dobre, że burmistrz Jerzy Zakrzewski, który 
objął patronat nad tym wydarzeniem, postanowił przyznać każ-
demu z uczestników nagrodę finansową - relacjonują pracownicy 
MOK-u.

W  Kłobucku dobyły się XXI Dni Długoszowskie. W  programie 
wydarzenia znaleźć można było między innymi bieg uliczny, 
wystawy, koncerty czy uniwersyteckie wykłady.

Organizowana co roku przez Ponadregionalne Stowarzyszenie 
Edukacyjne „Wieniawa” z  Kłobucka inicjatywa łączy wydarzenia 
kulturalne, historyczne i sportowe. Przedsięwzięcie ma za zada-
nie przybliżać postać Jana Długosza, który urodził się w  Nowej 
Brzeźnicy, a przez kilkanaście lat związany był z Kłobuckiem.

Tegoroczną edycję rozpoczął 11 września bieg uliczny. Choć ten 
główny związany był z  koniecznością pokonania ponad ośmio-
kilometrowego dystansu, to od wczesnych godzin rannych po-
przedzały go biegi na zdecydowania krótszych odcinkach. Brały 
w  nich udział zarówno przedszkolaki, jak i  uczniowie miejsco-
wych szkół podstawowych czy też starsza młodzież. 

Nazajutrz miłośnicy jazzu tradycyjnego spotkali się w jednej z kło-
buckich restauracji, gdzie podczas rocznicowego wieczoru z kon-

Monika Wójcik, fot. Wikipedia

certem wystąpił Siergiej Wowkotrub Gypsy Swing Quintet. Z kolei 
13 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku doszło do 
otwarcia wystawy malarstwa Krzysztofa Mazonia.

Dzień później, w sali konferencyjnej urzędu miejskiego, który pa-
tronował XXI Dniom Długoszowskim, zorganizowany został mię-
dzyszkolny konkurs historyczny. Wydarzenie podzielono na dwa 
etapy. Dla uczniów klas siódmych i  ósmych podstawówek oraz 
tych uczęszczających do szkół średnich. 

15 września, również w sali konferencyjnej kłobuckiego magistra-
tu, spotkały się natomiast osoby zainteresowane częścią nauko-
wą obchodów. Ze swoimi wykładami wystąpiły dr hab. Agniesz-
ka Czajkowska i dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna. Pomiędzy 
wystąpieniami obu pań profesor z  Uniwersytetu Jana Długosza 
w Częstochowie krótki zarys muzyki okresu romantyzmu zapre-
zentowały fortepianistka Olga Wowkotrub oraz sopranistka Ta-
tiana Borecka-Kruk.

Kolejnego dnia w MOK-u rozstrzygnięto konkurs plastyczny. Za-
daniem uczestniczących w  nim dzieci i  młodzieży było ukazać 
to, jak Kłobuck wygląda oczami najmłodszych mieszkańców. 17 
września odbył się rajd rowerowy śladami Jana Długosza na trasie 
Kłobuck - Nowa Brzeźnica - Kłobuck. 

Na ostatni dzień XXI Dni Długoszowskich i tym samym na zakoń-
czenie tegorocznych obchodów, w samo południe rozpoczęło się 
uroczyste nabożeństwo w kościele pw. św. Marcina. Z kolei póź-
nym popołudniem w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Kłobucku pojawił się zespół Raz Dwa Trzy. Gorąco przyjęta 
przez lokalną publikę formacja zaprezentowała utwory ze swojej 
ubiegłorocznej, jubileuszowej trasy „30 lat minęło, jak jeden kon-
cert”. 

W  ramach całego przedsięwzięcia organizatorzy zaplanowali 
jeszcze dwa wydarzenia towarzyszące. Pierwsze z nich odbyło się 
25 września w kościele pw. św. Marcina. Wspomniane wcześniej 
Olga Wowkotrub i Tatiana Borecka-Kruk wystąpiły w koncercie 
muzyki cerkiewnej. W  tym samym miejscu, ale już 16 paździer-
nika, w hołdzie Janowi Pawłowi II swój koncert zagrają Trebunie 
Tutki.

5 września swoje setne urodziny obchodziła Helena Ściebura. To 
obecnie jedyna mieszkanka-stulatka w gminie.

Życzenia dostojnej jubilatce przekazali burmistrz Kłobucka Jerzy 
Zakrzewski wraz z przewodniczącym rady miejskiej Januszem So-
luchem.

- Życzymy wielu długich lat życia w otoczeniu rodziny i przyja-
ciół, dobrego zdrowia bowiem jest ono cenniejsze od wszelkiego 
bogactwa oraz satysfakcji z własnego, dobrze przeżytego życia - 
podkreślają przedstawiciele kłobuckich władz.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

JEDYNA STULATKA W GMINIE

Podpisana pomiędzy lokalnymi władzami a  wojewodą śląskim 
umowa daje szansę na rozpoczęcie planów inwestycyjnych re-
witalizacji zalewu. Co równie ważne - otwiera drogę do pozyski-
wania środków zewnętrznych na ten cel.

Na wniosek burmistrza Jerzego Zakrzewskiego reprezentujący 
skarb państwa wojewoda Jarosław Wieczorek wyraził zgodę na 
piętnastoletnią dzierżawę zalewu Zakrzew. To znaczny krok na-
przód w kontekście planów, jakie władze gminy mają względem 
wspomnianego terenu. 

- Dotychczasowa umowa była zawarta tylko na pięcioletni okres 
i nie dawała gminie tak szerokich możliwości. Dzięki temu może-
my przygotowywać projekt techniczny, jak i zachować trwałość 
projektu po jego realizacji - informuje urząd miejski.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

TERAZ BĘDZIE ŁATWIEJ
DOPROWADZIĆ DO
REWITALIZACJI ZALEWU 
ZAKRZEW
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NOWA KUCHNIA W KŁOBUCKIM 
PRZEDSZKOLU

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna mająca na 
celu stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą pro-
wadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjają-
cy odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Zainicjowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy 
z kancelarią premiera program ma na celu przygotowanie labora-
toriów doposażonych w sprzęt potrzebny w kształtowaniu i roz-
wijaniu umiejętności manualnych i  technicznych, umiejętności 
samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia mate-
matycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organiza-
cji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie 
w życiu codziennym.

Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu 
wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM 
(nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ra-
mach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzy-
mują od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie 
będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i  zdobywać 
w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie przekazywane 
jest dla samorządów w całości z góry i bez konieczności wnosze-
nia wkładu własnego.

- Wszystkie sprzęty zostaną wykorzystane podczas zajęć kształ-
tujących kreatywność na lekcjach informatyki, plastyki, techniki 
oraz podczas zajęć pozalekcyjnych realizowanych w kłobuckich 
szkołach - informuje urząd miejski.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

SZKOŁY PODSTAWOWE
Z TERENU GMINY WZIĘŁY 
UDZIAŁ W PROGRAMIE
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

COROCZNE PRACE REMONTOWE 
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W  połowie września przedstawiciele władz gminy oficjalnie 
otworzyli blok żywieniowy w Przedszkolu Gminnym nr 2 w Kło-
bucku. 

Do użytku została oddana kuchnia, w  której wykonano szereg 
prac remontowo-budowlanych. W znacznej mierze polegały one 
na wymianie bojlera oraz starych rur, wykonaniu niezbędnych 
prac elektrycznych czy położeniu nowych płytek ściennych oraz 
podłogowych w kuchni i zmywalni.

W  okresie wakacyjnym magistrat przeprowadził szereg nie-
zbędnych prac remontowych i porządkowych w prowadzonych 
przez gminę placówkach edukacyjnych. Wprowadzone modyfi-
kacje miały na celu doprowadzić do poprawy zarówno jakości, 
jak i komfortu nauki oraz pracy uczniów i nauczycieli.

Jak informuje urząd miejski, w tym roku na liście pilnych remon-
tów znalazły się bloki żywieniowe w Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Adama Mickiewicza w Kłobucku oraz w Przedszkolu Gminnym nr 
2 w Kłobucku.

- Każdy z  remontów to koszt ponad 100 tys. zł - podkreślają 
urzędnicy.

Z kolei w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej 
w  Łobodnie powstało nowe wielofunkcyjne boisko. W  pozosta-
łych placówkach zarządzanych przez miejscowy samorząd odno-
wiono sale lekcyjne oraz inne pomieszczenia szkolne. Wyposażo-
no je także w nowe meble lub pomoce naukowe.

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

Monika Wójcik, fot. Urząd Miejski w Kłobucku

- Ponadto ekipa budowlana wykuła i przygotowała otwór z kuchni 
do zmywalni pod szafę przelotową, wymieniła drzwi wejściowe do 
kuchni z okienkiem, dla poprawy estetyki zabudowała rury oraz 
pomalowała ściany i sufit - relacjonują pracownicy magistratu.

W kuchni zamontowano również nowy sprzęt i meble ze stali nie-
rdzewnej. Koszt prac budowlanych sięgnął 60 tys. zł, natomiast 
na zakup niezbędnych mebli, urządzeń oraz ich montaż miejsco-
wy samorząd wydatkował kolejne 55 tys. zł.

Można już składać wnioski dotyczące tzw. dodatku grzewczego. 
Cała procedura ruszyła 21 września i potrwa do końca listopada. 

Wspomniany dodatek przysługuje tym właścicielom gospodarstw 
domowych, w  przypadku których głównym źródłem ciepła jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo sta-
łe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub in-
nym rodzajem biomasy. O środki mogą ubiegać się również osoby 
ogrzewające dom z  wykorzystaniem kotła gazowego zasilanego 
skroplonym gazem LPG lub kotła olejowego.

Co istotne, dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, 
które zostały objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wy-
płatę dodatku węglowego.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kłobucku. Wszelkie dodatkowe informacji w tym zakresie moż-
na uzyskać dzwoniąc pod numer 34 37 35 100.

Monika Wójcik

DODATEK GRZEWCZY
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ŚWIĘTO PSZCZOŁY I FESTIWAL ZIEMNIAKA. POMIMO 
NIENAJLEPSZEJ POGODY ZABAWA BYŁA PRZEDNIA

W KTÓRYM KIERUNKU PODĄŻY GMINA Z ROZWOJEM SWOICH 
STRATEGICZNYCH OBSZARÓW? PYTAJĄ, BY PÓŹNIEJ STWORZYĆ 
Z TEGO SPECJALNY RAPORT

NARODOWE CZYTANIE W KŁOMNICACH. TYM RAZEM POCHYLONO SIĘ NAD BALLADAMI MICKIEWICZA

W 159. rocznicę bitwy pod Nieznanicami przedstawiciele lokal-
nych władz oddali hołd poległym uczestnikom walk powstań-
czych na terenie gminy. 

Delegacja złożyła symboliczną wiązankę przy pomniku bohate-
rów powstania styczniowego z  1863 roku. To monument, który 
powstał dzięki zaangażowaniu miejscowej społeczności w latach 
dwudziestych ubiegłego wieku. Od lat osiemdziesiątych syste-
matycznie niszczał. Wówczas z  inicjatywy Stanisława Juszczyka, 
ówczesnego prezesa Koła Gminnego Kombatantów, obiekt został 
odrestaurowany co pomogło przywrócić mu pierwotny wygląd.

Występy zespołów śpiewaczych, pokazy taneczne i  koncert 
zespołu Zbóje. Chętni nie tylko mogli nabyć miód z  lokalnych 
pasiek, ale przy okazji również skosztować ziemniaka z popio-
łu, a  nawet samemu uzbierać sobie tyle kartofli, ile tylko byli 
w stanie unieść.

Choć pogodę, jaka w przedostatnią sobotę września towarzyszyła 
uczestnikom gminnej imprezy trudno było uznać za przyjazną, to 
mimo wszystko wydarzenie zorganizowane na błoniach w Zdro-
wej niewątpliwie można zaliczyć do udanych.

Wybór lokalizacji nie był przypadkowy. Z  jednej strony to ukłon 
miejscowych władz w  stronę społeczności z  tej miejscowości, 
a  z  drugiej względy logistyczne. W  końcu próżno szukać pola 
ziemniaków w centrum Kłomnic, a to popularne i pożywne wa-
rzywo były nieodzownym elementem całego przedsięwzięcia.

Uczestnicy nie tylko mogli częstować się pieczonymi ziemniaka-
mi serwowanymi przez organizatorów, ale i samemu skorzystać 
z udostępnionych nylonowych worków i zebrać dla siebie z pola 
ile tylko chcieli. Oprócz manualnej opcji, która wymuszała ko-
nieczność osobistej przechadzki i  wykopek, przewidziano rów-
nież wersję dla wygodnych, którzy mogli skorzystać z  maszyny 
do zbioru.

Całej zabawie towarzyszyła wystawa klasycznych samocho-
dów i motocykli, miasteczko piwne, stoiska z żywnością, a także 
kiermasz twórczości ludowej i  rękodzielniczej. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się konkursy. Można było wygrać w takich 
konkurencjach, jak najciekawsza przydomowa dekoracja, naj-
smaczniejsza potrawa z ziemniaka czy zaprezentować osobiście 

Pod koniec sierpnia urząd gminy rozpoczął organizowanie serii 
spotkań z lokalną społecznością. Powód? Urzędnicy chcą wsłu-
chać się w  głos mieszkańców i  poznać ich oczekiwania co do 
pożądanych kierunku rozwoju samorządu.

- Aktualnie jesteśmy po trzech spotkaniach z seniorami z Kłom-
nic, Nieznanic oraz Konar - informuje Michał Łągiewka z urzędu 
gminy. 

Jak przekonuje, to właśnie ta grupa jest najliczniejsza i jednocze-
śnie charakteryzuje ją bogate doświadczenie życiowe. 

- Podczas dyskusji uzyskaliśmy ciekawe spostrzeżenia dotyczące 
zarówno mocnych, jak i słabych stron naszej gminy. Dowiedzieli-
śmy się co w opinii tej grupy wiekowej stanowi dla nas szansę na 
rozwój, a co zagrożenie - dodaje Łągiewka. 

Pracowników urzędu gminy czekają  wkrótce kolejne spotkania 
z seniorami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i za-
angażowanymi w  lokalne działania miejscowymi liderami opinii. 
Wszystkie zebrane uwagi i pomysły na kierunki działań zostaną 

W  pierwszą sobotę września pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury w  Kłomnicach i  Biblioteki Publicznej w  Kłomnicach 
zaprosili mieszkańców do udziału w Narodowym Czytaniu. To 
coroczne święto polskiej literatury, które od 2012 roku odbywa 
się pod patronatem pary prezydenckiej. 

Narodowe Czytanie organizowane jest nie tylko w  Polsce, ale 
również w setkach miejsc na całym świecie, gdzie obecna jest Po-
lonia. W tym roku zostało zgłoszonych ponad cztery i pół tysiąca 
wydarzeń związanych ze wspólnym czytaniem „Ballad i roman-
sów” Adama Mickiewicza. To właśnie ten swoisty manifest pol-
skiego romantyzmu, w dwusetną rocznicę pierwszej ich publika-
cji, królował podczas tegorocznej edycji akcji. 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Z początkiem miesiąca na kłomnickim cmentarzu zgromadzili 
się przedstawiciele władz gminy, radni i okoliczna młodzież, by 
upamiętnić ofiary bombardowania Kłomnic podczas tragicz-
nych wydarzeń we wrześniu 1939 roku. 

Wspomnieniowe uroczystości rozpoczęły się od przemówienia 
wójta Piotra Juszczyka. Następnie ks. Mirosław Turoń, proboszcz 
parafii Św. Marcina w Kłomnicach, odmówił modlitwę za spoczy-
wające na miejscowym cmentarzu ofiary drugiej wojny światowej. 

Delegacje złożyły kwiaty na grobie ofiar bombardowania Kłomnic 
oraz pod Grobem Nieznanego Żołnierza oraz Harcerzy. Zebrani 
wysłuchali treści patriotycznych przekazanych przez Teodozję 
Szumlas.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Piotr Biernacki, fot. Piotr Biernacki

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

GMINA PAMIĘTA O SWOICH 
BOHATERACH

83. ROCZNICA ZBOMBARDOWA-
NIA KŁOMNIC. BYŁA MODLITWA, 
KWIATY I CHWILA ZADUMY

wyhodowanego przez siebie kartofla-rekordzistę.

W tym ostatnim przypadku dominowały zarówno prawdziwe gi-
ganty, jak i  interesujące pod kątem kształtów bulwy. Największy 
okaz należał do Klementyny Wilk i ważył ponad 1,06 kilograma (na 
zdjęciu). Drugie miejsce zajął Oliwier Rogaczewski z ziemniakiem 
ważącym 753 gram, a trzecie - Grażyna Rumień z egzemplarzem 
o wadze 708 gram.

Punktem kulminacyjnym imprezy był koncert zespołu Zbóje. 
Po tym, gdy artyści zeszli ze sceny, zgromadzoną publiczność 
podrywały do tańca panie z zespołu Senioritki. Ostatnim akcen-
tem zabawy była wspólna potańcówka z Kapelą z Szaconkiem.

umieszczone w finalnym dokumencie, który niedługo ma zostać 
zaprezentowany gminnej opinii publicznej.

- Z Kancelarii Prezydenta RP otrzymaliśmy okolicznościową pie-
częć do złożenia pamiątkowego stempla na przyniesionych przez 
uczestników egzemplarzach lektury - relacjonuje Michał Łągiew-
ka z urzędu gminy.

Mieszkańcy, wybrane „Ballady i  romanse” czytali na scenie ple-
nerowej kłomnickiego „Pasternika”. Zebranym twórczość Adama 
Mickiewicza przybliżyła najpierw Anna Pietras, nauczycielka ję-
zyka polskiego ze Szkoły Podstawowej w Rzerzęczycach. Oprócz 
pedagogów utwory wieszcza prezentowali miejscowi seniorzy, 
samorządowcy i urzędnicy.

- Wszystkim miłośnikom literatury polskiej serdecznie dziękuje-
my za udział w  naszym wydarzeniu. W  przyszłym roku lekturą 
Narodowego Czytania będzie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej 
- dodaje Michał Łągiewka.



W KŁOMNICACH8

KOLEJNA ODSŁONA MRÓWKA CAP. NA CZELE 
DRUŻYNY Z KŁOMNIC I CZĘSTOCHOWY

Znakomite wieść dla gminy napłynęły z urzędu marszałkow-
skiego. Zarząd województwa zatwierdził listę projektów kwa-
lifikujących się do dofinansowania z  Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich jeszcze z  obecnej perspektywy finansowej. 
Koniecpol rozbił bank. Dostanie łącznie 9,3 mln zł.

Władze Koniecpola starały się o pieniądze w trzech konkursach 
- na targowiska, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i drogi 
lokalne. Jak pokazały decyzje włodarzy województwa, wszystkie 
złożone przez burmistrza Ryszarda Suligę wnioski zakwalifiko-
wano do wsparcia z funduszy unijnych.

Na przebudowę istniejącego targowiska gminnego wraz z  bu-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

dową zadaszonej części handlowej na cele promocji lokalnych 
produktów gmina otrzyma 1 mln zł.

Największe pieniądze popłyną na budowę trzeciego etapu sie-
ci wodociągowej wraz z  niezbędnymi przyłączami w  Wąsoszu, 
Kuźnicy Wąsowskiej i Łysakowie. Wsparcie wyniesie aż 5 mln zł.

Nieco mniej, bo 3,3 mln zł, samorząd otrzyma na przebudowę 
drogi w relacji Łysiny-Radoszewnica.

Trwający boom inwestycyjny w gminie Koniecpol, jak wskazuje 
liczba i  wartość pozyskiwanych dotacji, będzie więc kontynu-
owany i w przyszłym roku.

Dzięki środkom przekazanym z budżetu Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w Kłomnicach do miej-
scowego komisariatu trafił nowoczesny alkomat. Sprzęt służy 
do wstępnej kontroli stanu trzeźwości i działa na zasadzie ana-
lizy próbki wydychanego powietrza. 

Alcoblow, bo tak nazywa się to urządzenie, jest bezustnikowym 
miernikiem wykorzystywanym do wstępnej kontroli stanu trzeź-
wości. Cechuje je to, że nie wymaga ono kontaktu z kontrolowa-
nym kierowcą i pozwala szybko sprawdzić trzeźwość kierującego 
pojazdem. 

- Pozytywny wynik sygnalizowany jest za pomocą czerwonej dio-
dy. W takim przypadku wykonywane jest kolejne badanie już za 
pomocą standardowego alkomatu z  ustnikiem. Dzięki Alcoblow 
badanie trwa jedynie kilka sekund, a kierowcy nie muszą z nie-
cierpliwością czekać na jego wynik - informuje biuro prasowe Ko-
mendy Miejskiej Policji w Częstochowie. 

Jak przekonują policjanci, pozyskany przez nich nowoczesny 
sprzęt pozwoli jeszcze skuteczniej eliminować z ruchu nietrzeź-
wych kierujących, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy bez-
pieczeństwa na drogach.

- Ten nowoczesny sprzęt zakupiony został przez Urząd Gminy 
w  Kłomnicach dzięki przychylnej decyzji radnych i  włodarzy - 
podkreślają mundurowi. 

Na początku miesiąca urządzenie na ręce nadkom. Krzysztofa 
Trzaskacza, komendanta komisariatu w  Kłomnicach oraz asp. 
sztab. Radosława Kota, kierownika ogniwa prewencji tamtejszej 
jednostki przekazał wójt Piotr Juszczyk.

Monika Wójcik

POLICJANCI Z KŁOMNIC DOSTALI
OD GMINY NOWY SPRZĘT. POSŁUŻY
IM DO WALKI Z PIJAKAMI ZA KÓŁKIEM

W przedostatnią niedzielę sierpnia reprezentacja gminy wzię-
ła udział w powiatowych dożynkach w Mstowie. 

Dożynkowe uroczystości rozpoczęły się od uroczystego nabo-
żeństwa. Po mszy dokonano ich oficjalnego otwarcia, trady-
cyjnie nie zabrakło też okolicznościowych przemówień zapro-
szonych gości. Podkreślano w  nich istotę dożynek jako formę 
dziękczynienia za obfitość plonów. 

Gminę reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Zdrowianki 
ze Zdrowej. Panie nie tylko zaprezentowały okazały wieniec, ale 
i wystąpiły ze swoim programem artystycznym. Podczas wyda-
rzenia wręczono również nagrody w dwóch konkursach Przo-
dujący Producent Rolny oraz Ekologiczna Zagroda, w  których 
udział wzięli mieszkańcy Grzegorz Ciupa oraz Agnieszka Poli-
tańska. 

Na stoisku pań z KGW można było zapoznać się z działaniami 
podejmowanymi przez gminę, jak i  również spróbować lokal-
nych przysmaków oraz zakupić miód z lokalnych pasiek.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

„ZDROWIANKI” NA DOŻYNKACH 
POWIATOWYCH

28 sierpnia na terenie boiska sportowego KS Metal w Rzekach 
Wielkich odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. 
W wydarzeniu udział wzięło łącznie czternaście drużyn.

Siedem męskich, dwie kobiece i pięć młodzieżowych ekip stra-
żackich spotkało się w Rzekach Wielkich, by jak co roku spraw-
dzić swoją sprawność i jakość wyszkolenia. 

- Celem takich zawodów jest w szczególności mobilizowanie do 
intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do sku-
tecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, ocena stanu 
wyszkolenia pożarniczego, a  także popularyzacja wśród społe-
czeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz przygoto-
wanie do startu w zawodach wyższego szczebla - tłumaczy ideę 
zawodów druh Przemysław Zieliński, gminny komendant Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Kłomnicach.

Na początku odbyła się weryfikacja zgłoszeń drużyn i odprawa ich 
dowódców z komisją sędziowską. Wylosowano kolejność startów 
i  omówiono szczegóły sędziowania poszczególnych konkuren-
cji. Po odprawie rozpoczęła się sama rywalizacja. Konkurowano 
w sztafecie pożarniczej w każdej kategorii, a następnie w ćwicze-
niu bojowym, popularnie nazywanym „bojówką”. 

- Niestety nie wszystkim drużynom udało się zadanie to wykonać 
bezbłędnie i komisja sędziowska musiała nałożyć punkty karne - 
relacjonuje druh Zieliński. 

Jak podkreśla komendant, rywalizacja była niezwykle zacięta, 
a każdy zespół dawał z siebie ile tylko mógł. Z powodu burzy nie 
odbyło się jednak odczytanie wyników oraz wręczenie pucha-
rów i dyplomów, niemniej jednak zawody zostały sklasyfikowane, 
a zwycięzcy wyłonieni.

W klasyfikacji generalnej, w kategorii młodzieżowych drużyn po-

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Kłomnice

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE. STRAŻACY 
DAWALI Z SIEBIE WSZYSTKO

żarniczych w grupie dziewcząt pierwsze miejsce zajęła ekipa OSP 
Chorzenice-Witkowice i  była to jedyna drużyna w  tej kategorii. 
W grupie chłopców laur zwycięstwa przypadł drużynie OSP Ko-
nary. Drugą lokatę zajęli druhowie z OSP Zdrowa, a trzecie miej-
sce ci z OSP Rzerzęczyce. 

W  klasyfikacji drużyn kobiecych najlepszy wynik i  pierwsze 
miejsce zajęły panie z OSP Karczewice-Garnek, na drugim miej-
scu uplasowało się OSP Pacierzów. Rywalizacja wśród seniorów 
pierwsze miejsce dała tym z OSP Zdrowa, drugie strażakom z OSP 
Zawada, a trzecie druhom z OSP Konary. Dalsze lokaty przypadły 
w udziale OSP Karczewice-Garnek, OSP Pacierzów, OSP Kłomni-
ce i OSP Rzerzęczyce.

- Przygotowanie takiej imprezy wymaga bardzo dużego wysiłku 
organizacyjnego i najzwyklejszej pracy fizycznej. Dlatego dzięku-
ję druhom z OSP Rzerzęczyce, OSP Chorzenice-Witkowice, OSP 
Konary, OSP Karczewice-Garnek i OSP Zdrowa, którzy przygo-
towali obiekt do zawodów i OSP Kłomnice, którzy przygotowali 
posiłek dla uczestników zawodów - podkreśla komendant Prze-
mysław Zieliński.
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10 września w Koniecpolu odbył się V Powiatowy Przegląd Or-
kiestr Dętych. 

Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się od przemarszu orkiestr 
połączonego z  odpowiednią na tę okazję muzyką, prezentacją 
barwnych strojów oraz występami mażoretek.

W tegorocznym przeglądzie udział wzięło siedem zespołów. Po-
jawili się młodzi artyści z Blachowni, Dąbrowy Zielonej, Kłomnic, 
Koniecpola, Lelowa, Mykanowa i Poczesnej.

- To była prawdziwa uczta dla miłośników orkiestr dętych - pod-
kreślają organizatorzy tego przedsięwzięcia. 

Każda z  orkiestr otrzymała pamiątkowy dyplom oraz nagrody 
pieniężne z  przeznaczeniem na dalszy rozwój. Zaproszeni go-
ście podkreślali wysoki poziom artystyczny oraz różnorodność 
prezentowanego repertuaru. Trwający ponad cztery godziny 
przegląd odbywał z udziałem licznie zgromadzonej i żywiołowo 
reagującej publiczności.

16 września w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu 
podpisana została umowa na przebudowę biegnącej przez mia-
sto drogi wojewódzkiej 786. Ta długo oczekiwana przez miesz-
kańców regionu inwestycja w końcu się materializuje.

Prace mają rozpocząć się na przełomie trzeciego i  czwartego 
kwartału tego roku. Nie ma co ukrywać, że podpisanie umowy 
wykonawczej przez władze województwa to zwieńczenie wie-
loletnich starań lokalnych samorządowców o  ucywilizowanie 
newralgicznego odcinka. Inwestycja ma kluczowe znaczenie nie 
tylko dla samego miasta, ale i  całego subregionu północnego. 
Poprawi się nie tylko bezpieczeństwo, ale i komunikacja z woje-
wództwem świętokrzyskim.

Procedurę przetargową urząd marszałkowski rozstrzygnął pod 
koniec sierpnia. Do realizacji pójdzie na razie odcinek o długości 
6,4 kilometra, od skrzyżowania z ulicą Chrząstowską do granicy 
województwa. Wartość prac oszacowano na kwotę 75,5 mln zł.

- Zdajemy sobie sprawę, jak istotne znaczenie ma ta właśnie in-
westycja dla lokalnej społeczności. Stawką jest nie tylko uspraw-
nienie komunikacji, ale także poprawa bezpieczeństwa. Dla 
przypomnienia, na remonty, modernizacje i  budowy kolejnych 
odcinków w planach na lata, począwszy od 2018 do 2024 roku, 
województwo będzie wydatkowało w sumie aż 2,5 mld zł. To naj-
więcej w całej historii samorządu regionalnego – zaakcentował 
podczas spotkania marszałek Jakub Chełstowski.

Do inwestycji samorządy przygotowywały się przez długi czas. 
Radni Sejmiku Województwa Śląskiego już w  ubiegłym roku 
przyjęli zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 
2022-2030. Biegnąca przez Koniecpol DW 786 stała się wtedy 
jednym z  priorytetów. Ostateczne zapewnienie modernizacji 
szlaku burmistrz Ryszard Suliga w marcu br. podczas spotkania 
z marszałkiem Jakubem Chełstowskim.

- Poruszono kwestie synchronizacji przebudowy drogi z  lokal-
nymi inwestycjami, a w szczególności z planowaną przebudową 
ulicy Szkolnej, na którą gmina otrzymała dotację wraz z budo-
wą sieci ciepłowniczej i pozostałych elementów infrastruktury 
technicznej - podkreślają urzędnicy urzędu marszałkowskiego.

Monika Wójcik, fot. Iwona Skorupa/GCKiIR w Poczesnej
Piotr Biernacki, fot. Tomasz Żak/UMWS

SIEDEM ORKIESTR NA COROCZNYM 
POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE

UMOWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ 786 
PODPISANA. PRACE RUSZĄ JESZCZE W TYM ROKU

Jak zaznaczają, zakres realizacji inwestycji jest szeroki. Obej-
muje ujednolicenie szerokości jezdni, poboczy, przebudowę lub 
nawet całkowitą wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni 
z  dopuszczeniem nacisku osi 11,5 tony, przebudowę i  korektę 
geometrii istniejących skrzyżowań, przebudowę dróg innych 
kategorii, przebudowę istniejących chodników, budowę nowych 
i  modernizację istniejących zjazdów publicznych i  indywidu-
alnych. Przebudowane zostaną ponadto zatoki autobusowe, 
powstaną także zupełnie nowe przejścia dla pieszych i  ścieżki 
rowerowe. Zmodernizowane będą również obiekty mostowe, 
zbudowana zostanie infrastruktura techniczna, jak kanalizacja 
deszczowa i oświetlenie.

- Wzdłuż tej drogi zlokalizowana jest szkoła, przychodnia, skle-
py. Można powiedzieć, że wokół DW 786 koncentruje się życie 
Koniecpola, ale brak kompleksowej przebudowy znacznie obni-
żał poziom jej bezpieczeństwa. Modernizacja na tak dużą skalę 
rozwiąże ten problem. I za to chcemy serdecznie podziękować 
– mówił włodarz Koniecpola podczas uroczystości podpisania 
umowy.

Prace mają potrwać co najmniej przez najbliższe dwa lata. Pla-
nowany termin ukończenia inwestycji to czwarty kwartał 2024 
roku.
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W KONOPISKACH POWSTANIE NOWE PRZEDSZKOLE. 
JEGO BUDOWA RUSZY W PRZYSZŁYM ROKU

WYSTARTOWAŁA BUDOWA DOMU DLA SENIORÓW

Spółka Tiger-Bud z  Lublińca prowadzi intensywne prace bu-
dowlane w  rejonie ulicy Częstochowskiej w  Konopiskach. To 
tam powstanie budynek dziennego pobytu dla seniorów. Termin 
realizacji inwestycji przewidziany jest na maj 2024 roku. 

Obiekt przeznaczony będzie dla osób starszych, które z powodu 
wieku, choroby czy też niepełnosprawności wymagają częściowej 
opieki. 

- W placówce realizowane będą różnego rodzaju zajęcia, mające 
na celu utrzymanie seniorów w jak najlepszej kondycji psychofi-
zycznej - informuje Ewa Stefanowska-Lasoń z urzędu gminy.

Parter budynku będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną. 
Podopieczni skorzystają tam z ogólnodostępnego pomieszczenia 
z aneksem kuchennym, sali ćwiczeń ruchowych z osobnym ma-
gazynem sprzętu, a także pokoju pielęgniarskiego i gabinetu te-
rapii indywidualnej. Oczywiście nie zabraknie też szatni oraz wy-
dzielonych toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 

- Z kolei salę ćwiczeń ruchowych z ogrodem połączy taras - do-
daje Stefanowska-Lasoń.

Na piętrze, oprócz pomieszczeń rekreacyjno-edukacyjnych, znaj-
dą się strefy administracyjne i  techniczne. W  planach przewi-
dziany jest pokój wyciszenia, sala klubowa z aneksem kuchennym 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

Urzędnicy z Konopisk przedstawili koncepcyjny projekt budo-
wy nowego, sześciooddziałowego przedszkola, jakie w tej miej-
scowości powstanie z przeznaczeniem dla półtorej setki dzieci. 
Budynek będzie posiadał również wyodrębniony oddział żłob-
kowy dla szesnaściorga maluchów.

Zespół przedszkolno-żłobkowy zlokalizowany będzie naprzeciw-
ko budynku urzędu gminy i ma zastąpić dotychczasową placów-
kę. Jak podkreślają inicjatorzy całego przedsięwzięcia, budowa 
nowego obiektu ma na celu poprawę warunków nauczania, pod-
niesienie możliwości rozwoju, wyrównywanie szans edukacyj-
nych oraz likwidację barier społecznych.

Dwupiętrowy obiekt ma liczyć blisko 1600 m² powierzchni użytko-
wej. Projekt przewiduje utworzenie pomieszczeń do zajęć senso-
rycznych, indywidualnych lub prowadzonych w  małych grupach. 
Ponadto znajdzie się tam gabinet logopedy, pokój nauczycielski z za-
pleczem socjalno-sanitarnym dla personelu dydaktycznego i admi-
nistracyjnego placówki, jak i pomieszczenie techniczne.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Konopiska

W  części parterowej budynku stworzona zostanie stołówka 
i kuchnia z zapleczem pozwalającym na przygotowywanie kom-
pletnych posiłków dla podopiecznych przedszkola i żłobka. Odpo-
wiednio zagospodarowany zostanie także terenu wokół samego 
budynku. Prace obejmą między innymi drogi dojazdowe, miejsca 
postojowe, instalację kanalizacji deszczowej oraz elektryczną.

- Całość organizacji zespołu przedszkolno-żłobkowego jest za-
planowana tak, aby nie tworzyła barier architektonicznych oraz 
wykluczenia. Z  tego względu przewiduje się spięcie poziomów 
nie tylko schodami, ale również windą, która będzie dostępna 
dla osób niepełnosprawnych. Nowe przedszkole będzie miejscem 
zapewniającym bezpieczeństwo, naukę w komfortowych warun-
kach i możliwości rozwijania talentów - podkreśla wójt Jerzy Żu-
rek.

Jak dodaje włodarz Konopisk, rozpoczęcie budowy planowane 
jest w przyszłym roku. Na inwestycję gmina otrzymała promesę 
w wysokości ponad 8,7 mln zł.

i osobnym magazynem sprzętu. W projekcie budowlanym prze-
widziano też miejsce na pokój biurowy, pomieszczenia gospodar-
cze i, podobnie jak na parterze, wc przystosowane dla niepełno-
sprawnych.

Na wspomnianą inwestycje urząd gminy pozyskał dofinansowanie 
w kwocie blisko 2,1 mln zł. Środki pochodzą z pieniędzy podat-
ników rozdysponowanych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Koszt 
całego zadania sięgnie prawie 3,9 mln zł.

NOWE MIESZKANIA W PRZY ULICY 
PRZEMYSŁOWEJ

UCZNIOWIE WRÓCILI DO SZKÓŁ

W  oddanym niedawno do użytku budynku socjalnym przy ulicy 
Przemysłowej w Konopiskach zadomowili się już nowi mieszkań-
cy. Trafili tam z podobnych obiektów mieszczących się przy ulicy 
Częstochowskiej i Sportowej. Przeprowadzka była konieczna, gdyż 
takowe nie spełniają już odpowiednich warunków bezpieczeństwa. 

Nowoczesną nieruchomość przy Przemysłowej stanowi wolno-
stojący, dwukondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni użyt-
kowej 453 m². Znajduje się w nim szesnaście mieszkań, z których 
każde posiada łazienkę wyposażoną w kabinę natryskową, umy-
walkę, wc, bojler elektryczny oraz kuchnię bądź aneks z podsta-
wowym wyposażeniem. 

W  budynku zainstalowano ogrzewanie elektryczne, natomiast 
w ramach zagospodarowania terenu wokół wykonano oświetlenie 
parkowe zasilane z instalacji fotowoltaicznej, dojścia do budynku, 
parking oraz urządzenia małej architektury.  

- Koszty przedsięwzięcia obejmujące dokumentację projektowo-
-kosztorysową, roboty budowlane, nadzór inwestorski, przyłącze 
energetyczne wyniosły ponad 2 mln zł. Ta kwota zawiera już przy-
znane bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 791 tys. zł po-
chodzące z Funduszu Dopłat, który obsługuje Bank Gospodarstwa 
Krajowego - wyjaśnia Barbara Ankowska-Lis, sekretarz gminy. 

Jak informują miejscowi urzędnicy, obecnie trwa budowa po-
mieszczeń gospodarczych dla wszystkich lokatorów. W  najbliż-
szym czasie zamontowane zostaną zbiorcze skrzynki na listy oraz 
numeracja budynku i mieszkań.

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Pracownicy obcho-
dzącej w tym roku jubileusz 110-lecia istnienia Szkoły Podsta-
wowej im. Tadeusza Kościuszki w  Rększowicach przygotowali 
z tej okazji uroczyste spotkanie. 

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia Edyty Pawlak, dyrek-
tor placówki, która przybliżyła jej historię. Urszula Bauer, Śląski 
Kurator Oświaty życzyła całej społeczności szkolnej dalszych 
sukcesów. Z  kolei wójt Jerzy Żurek, absolwent szkoły, ciepło 
wspominał lata spędzone w murach podstawówki.

Ten dzień szczególnie ważny był dla pierwszoklasistów, którzy 
zostali uroczyście pasowani na uczniów przez kurator Bauer. Nie 
zabrakło programu artystycznego, zwiedzania jubileuszowej wy-
stawy czy pamiątkowych wpisów w kronice szkoły.

Monika Wójcik

Monika Wójcik

NAJPIERW POCZYTALI, PÓŹNIEJ 
ZATAŃCZYLI

10 września w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach odbyła się 
lokalna odsłona najnowszej edycji Narodowego Czytania, a następ-
nie koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Podczas tegorocznej, jedenastej już edycji, odbyło się wspólne 
czytanie Ballad i  romansów Adama Mickiewicza. W  tym roku 
przypada dwusetna rocznicę ich pierwszej publikacji. Nad tym 
przełomowym zbiorem poezji, który zapoczątkował w Polsce ro-
mantyzm, wspólnie pochylili się uczniowie szkół z terenu gminy, 
grono pedagogiczne oraz miejscowy proboszcz. 

Po tym, w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakral-
nej Gaude Mater im. Krzysztofa Pośpiecha, rozpoczął się koncert 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny z progra-
mem pod tytułem „A to Polska właśnie”. Projekt ten ma za zadanie 
ukazywać piękno kultury narodowej na tle bogactwa regionalnej 
spuścizny. Widowisko stanowią ludowe pieśni i tańce charaktery-
styczne dla poszczególnych regionów Polski, wzbogacone o cho-
reografię tańców narodowych. 

- Dynamika koncertu i  barwne kostiumy sceniczne tworzą wi-
dowisko, które przenosi widza w świat malowniczej kultury lu-
dowej i niezapomnianych wrażeń. Wszystko to, co działo się na 
scenie złożyło się na taneczną podróż po najpiękniejszych zakąt-
kach wielu regionów kraju - relacjonuje Ewa Stefanowska-Lasoń 
z urzędu gminy.

Monika Wójcik
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PLANUJĄ ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM KOŁACZKOWIC DUŻYCH

Urząd gminy przedstawił plany zagospodarowania terenu w Ko-
łaczkowicach Dużych. W  niedalekiej przyszłości ma powstać 
nowy plac zabaw dla dzieci oraz miejsce do rekreacji wyposażo-
ne w grill, altanę i elementy małej architektury.

Po projekcie kompleksowej przebudowy układu drogowego w Ko-
łaczkowicach Dużych, Kołaczkowicach Małych i Wapienniku, na 
które pozyskano już prawie 10 mln zł dofinansowania i  ma być 
wkrótce ogłoszony na nie przetarg, będzie to kolejne z zadań ma-
jących poprawić estetykę miejscowości. Jak podkreślono, celem 
jest stworzenie reprezentacyjnego centrum do rekreacji i  inte-
gracji mieszkańców - ogólnodostępnego i bezpiecznego miejsca 
spotkań.

- Maluchy zyskają miejsce, w  którym będą mogły trenować nie 
tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegają-
ce na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. 
Dzieci poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej 
zrozumieją własne możliwości. Miejsce to przyczyni się do bu-

Piotr Biernacki
dowania relacji i więzi między rówieśnikami. Z kolei altana oraz 
zewnętrzny grill stworzą możliwości do organizowania różnego 
rodzaju spotkań integrujących miejscową społeczność - zaznacza 
Daria Piątek, rzecznik prasowy urzędu.

Zagospodarowanie terenu miałoby objąć doposażenie go wszech-
stronnie rozwijające urządzenia zabawowe, z  wieżami, tubami, 
ślizgawka czy ściankami wspinaczkowymi. Nie zabraknie także 
huśtawek sprężynowych, piaskownicy czy karuzeli.

Ponadto cała przestrzeń ma zyskać nowe tereny trawiaste, nasa-
dzenia oraz elementy małej architektury. Wszystko mają oświe-
tlać energooszczędne lampy led’owe.

- Dzięki temu zagospodarowany teren stanie się jasną, barwną 
i dynamiczną przestrzenią. Planowana inwestycja bez wątpienia 
poprawi estetykę wsi. Będzie również uzupełnieniem wcześniej 
wykonanej siłowni zewnętrznej, którą tam przeniesiemy. Powsta-
nie kompleksowo doposażone, atrakcyjne centrum miejscowości 
- podkreśla Piątek.

BIEG Z PATRIOTYCZNĄ NUTĄ. I REKORDAMI
4 września na starcie tegorocznego Biegu Pamięci Bitwy pod 
Mokrą odmeldowało się ćwierć tysiąca biegaczy. Dorosłych 
i dzieci, którzy w tym sportowym wydarzeniu chcieli upamięt-
nić heroizm polskich żołnierzy z Wołyńskiej Brygady Kawalerii 
walczących na polach miejscowości w pierwszych dniach II woj-
ny światowej z niemieckimi najeźdźcami.

Bez wątpienia czwarta już edycja biegu po raz kolejny dostarczyła 
mnóstwa emocji. Sami uczestnicy również stanęli na wysokości 
zadania, bijąc dotychczasowe rekordy dziesięciokilometrowej 
trasy.

Na starcie stanęło niemal stu dziewięćdziesięciu zawodników 
i zawodniczek oraz dziewięćdziesięcioro dzieciaków, dla których 
przygotowano dystanse dwustu, czterystu i ośmiuset metrów.

- Od początku na prowadzenie wysunął się Mateusz Pawełczak 
ze Złochowic. Zmagania wygrał z czasem 33 minut i  17 sekund, 
co jest nowym rekordem trasy. Pobił tym samym ubiegłoroczny 
wynik Ukraińca Sergeya Szevchenko aż o 1 minutę i 25 sekund - 
informuje Daria Piątek, rzecznik prasowy urzędu gminy.

Wśród kobiet triumfowała natomiast Monika Andrzejczak, która 
przebiegła trasę w czasie 35 minut i 19 sekund. To także okazał 
się najlepszy wynik w kobiecej kategorii w dotychczasowej histo-
rii wydarzenia. Prowadzona była również klasyfikacja biegaczy 
z gminy Miedźno.

- W tym przypadku nie było zaskoczenia. Podobnie jak rok temu 

GMINA MA KOLEJNEGO
HONOROWEGO OBYWATELA

Z  końcem sierpnia miejscowa rada gminy podjęła uchwałę 
o przyznaniu honorowego obywatelstwa samorządu dla płk. Zbi-
gniewa Zielińskiego, weterana i naocznego świadka Bitwy pod 
Mokrą. To trzecie takie wyróżnienie w historii gminy Miedźno.

Za przyznaniem tytułu płk. Zbigniewowi Zielińskiemu przemó-
wiły jego działalność patriotyczna, poświęcona upamiętnieniu 
Bitwy pod Mokrą oraz bohaterstwa walczących w  niej polskich 
żołnierzy, służących we wrześniu 1939 roku w Wołyńskiej Bryga-
dzie Kawalerii.

- Taką aktywnością płk. Zbigniew Zieliński przyczynił się do bu-
dowy pozytywnego wizerunku gminy Miedźno jako strażnika 
i opiekuna miejsc pamięci narodowej, a także ważnych wydarzeń 
historycznych, które miały miejsce na naszym terenie. Dzięki jego 
inicjatywie gmina Miedźno została w 2009 roku wyróżniona me-
dalem „Pro Memoria” za wybitne zasługi w  utrwalaniu pamięci 
o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas 
II wojny światowej i po jej zakończeniu - uzasadnia wójt Piotr De-
rejczyk.

W  dotychczasowej historii samorządu to trzecie wyróżnienie 
o  takim charakterze. Wcześniej miejscowi radni uhonorowali 
w  ten sposób Andrzeja Wilczkowskiego, autora „Anatomii boju”, 
będącej relacją z przebiegu Bitwy pod Mokrą oraz śp. prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego, bezpośrednio po jego tragicznej śmierci 
w katastrofie smoleńskiej.

Zbigniew Zieliński akt nadania honorowego obywatelstwa ode-
brał z rąk przedstawicieli miejscowych władz 1 września podczas 
patriotycznych, rocznicowych uroczystości w Mokrej, które tra-
dycyjnie upamiętniają rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 
batalię stoczoną przez Wołyńską Brygadę Kawalerii z  wojskami 
niemieckimi.

- Historia sprawiła, że płk. Zbigniew Zieliński był bezpośrednim 
świadkiem bitwy. Jego świadectwo, wielokrotnie tu, na polach 
Mokrej wypowiedziane i powtórzone w wielu miejscach na świe-
cie, także sprawia, że pamięć o  bohaterach spod Mokrej trwa, 
a wiedza o bitwie dociera do ludzi na całym świecie. Świadek bi-
twy, strażnik jej pamięci, zasłużył na to wyróżnienie w wyjątkowy 
sposób - podkreślał włodarz w okolicznościowym przemówieniu 
podczas uroczystości.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

NA PAMIĄTKĘ ZWYCIĘSKIEJ BITWY

W  Mokrej odbyły się główne uroczystości upamiętniające 83. 
rocznicę Bitwy pod Mokrą. Na pamiątkę tego ważnego wyda-
rzenia hołd żołnierzom Wołyńskiej Brygady Kawalerii oddali 
przedstawiciele miejscowych władz, samorządowcy z gmin po-
wiatu kłobuckiego, delegacje i poczty sztandarowe organizacji 
kombatanckich, stowarzyszeń kultywujących tradycje histo-
ryczne i żołnierskie, szkół, harcerzy, straży pożarnej, policji, jak 
również przedstawiciele rządu i parlamentarzyści.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Miedźno

najszybciej pobiegł Dariusz Wilk z  Wapiennika, a  wśród kobiet 
Agnieszka Polak z Miedźna. W generalnej klasyfikacji rezultat ten 
dał panu Dariuszowi znakomite siódme miejsce, a pani Agnieszce 
pozycję dziewięćdziesiątą ósmą - podkreśla Piątek.

Wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów pamiątkowe ko-
szulki i medale. Najlepsi wyjechali z Mokrej także z wartościowy-
mi nagrodami, które ufundowali sponsorzy wydarzenia.a

Wspomnienie o wyjątkowej, zwycięskiej bitwie polskich żołnierzy 
dowodzonych przez gen. Juliana Filipowicza pielęgnowane jest 
w gminie Miedźno każdego roku. W przeddzień głównych uro-
czystości za poległych w  tym starciu z  wojskami Wehrmachtu 
modlono się przy mogile na cmentarzu w Wapienniku.

W  wygłoszonym wtedy przemówieniu włodarz gminy Miedźno 
podkreślił wielką wartość męstwa i ofiarności życia walczących 
w czasie II wojny światowej, ludzi młodych, którzy swoje marze-
nia złożyli na ołtarzu wolności i niepodległości.

1 września natomiast, w asyście Kompanii Honorowej i  licznych 
pocztów sztandarowych odegrano hymn państwowy, a szczegól-
ną oprawę uświetniła salwa honorowa, apel poległych i złożenie 
kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Bitwy pod Mokrą przez licz-
nie przybyłe delegacje.

- Zebraliśmy się, aby uczcić pamięć polskich kawalerzystów. By uczcić 
ich męstwo i poświęcenie. Aby uczcić pamięć bohaterów. W nierów-
nej walce z przeważającymi siłami wroga żołnierze Wołyńskiej Bryga-
dy Kawalerii potrafili hartem swego ducha, odwagą, ofiarnością oraz 
doskonałym wyszkoleniem wojskowym – zwyciężyć. Pamięć o nim, 
pamięć o  tych, którzy je odnieśli, o ułanach, strzelcach, artylerzy-
stach i pancerniakach Wołyńskiej Brygady Kawalerii żyje nie tylko tu 
i teraz. Ona trwa wiecznie. Trwa wszędzie! - pokreślił w swoim oko-
licznościowym przemówieniu Piotr Derejczyk, wójt gminy Miedźno.



W MSTOWIE12

Tutejszy urząd gminy przygotował na sprzedaż pięć działek 
budowlanych w  miejscowości Krasice. Nieruchomości o  po-
wierzchni od 800 do 850 m² położone są w cichej i  spokojnej 
lokalizacji.

Jak podkreślają pracownicy urzędu gminy, najbliższe ich otocze-
nie stanowią malownicze i płaskie tereny rolne i  leśne, a obszar 
ten obfituje w liczne tereny zielone. W okolicy znajduje się roz-
proszona zabudowa mieszkaniowa, budynek szkoły oraz strefa 
rekreacji ruchowej w  postaci placu zabaw, siłowni zewnętrznej 
i boiska.

- Działki zlokalizowane są około siedmiu kilometrów od centrum 
Mstowa. Można do nich dojechać drogą gminną od strony tej 
miejscowości, powiatową od strony Kłomnic i Skrzydlowa, a także 
drogą wojewódzką od strony Mokrzeszy - tłumaczą.

Działki posiadają regularny kształt zbliżony do prostokątów lub 
trapezów. Częściowo mają bezpośredni dostęp do drogi publicz-
nej biegnącej ulicą Strażacką. Do części z nich dojazd będzie się 
odbywał z  wykorzystaniem projektowanej drogi wewnętrznej. 
Jest ponadto dostęp do uzbrojenia terenu - sieci wodociągowej 
i energetycznej. W ich zasięgu przebiega również sieć gazowa.

Przetarg, podczas którego będzie można wylicytować działki, 
zaplanowany został na 24 października. By wziąć w  nim udział, 
należy pojawić się w urzędzie gminy o godz. 10. Wcześniej jednak 
niezbędne będzie wpłacenie wadium sięgającego 10 proc. ceny 
wywoławczej. Ta z  kolei, w  przypadku dwóch z  nich, oscyluje 
w okolicy 35 tys. zł. Jeśli chodzi zaś o trzy pozostałe, to mowa jest 
o kwocie około 39 tys. zł. To odpowiednio 42 i 49 zł za m².

- Do ceny będzie doliczony 23 proc. podatek VAT. Termin wpła-
cenia wadium upływa 19 października. Cenę wywoławczą należy 
też podwyższyć o 1 proc. postąpienia, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych - instruują pracownicy urzędu gminy, 
którzy zainteresowanym udzielają wszelkich dodatkowych infor-
macji pod numerem telefonu 34 328 40 05 wew. 40.

W minioną niedzielę przez cztery godziny kierowcy mogli napo-
tkać czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na terenie kilku 
miejscowości gminy Mstów. To efekt wyścigu kolarskiego, któ-
rego trasa wiodła również przez tutejsze, malownicze okolice.

Wyścig „Częstochowa Trek Race” stanowił finałową imprezą cy-
klu Classic Race. Według organizatorów imprezy startują w niej 
najlepsi zawodnicy w Polsce. 

- Każdy z kolarzy mógł wybrać jeden z dwóch, odpowiednich dla 
siebie dystansów. Jeden liczył około 64 kilometrów i 760 metrów 
przewyższenia, z  kolei drugi obejmował trasę mającą blisko 115 
kilometrów i 1400 metrów przewyższenia - informują organiza-
torzy wyścigu.

Jak dodają, była ona mocno urozmaicona. Charakteryzowały ją 
liczne podjazdy i piękne widoki na Jurę.

Monika Wójcik

Monika Wójcik, fot. Pixabay 

GMINA WYSTAWIA NA SPRZEDAŻ 
KOLEJNYCH PIĘĆ DZIAŁEK
BUDOWLANYCH

PRZEZ GMINĘ PRZEJECHAŁ 
PELETON

Liczne spękania, koleiny i wybrzuszenia, które utrudniały użyt-
kownikom drogi wewnętrznej w Małusach Wielkich codzienną 
komunikację, zastąpił w końcu porządny trakt. 

Wspomniana arteria od południa łączy się z drogą powiatową re-
lacji Zawada - Małusy Wielkie, a od północy z tą biegnącą w kie-
runku Mstowa. Dla mieszkańców Małus Wielkich stanowi także 
komunikację do okolicznych nieruchomości, jak i do pól.

- Zniszczenia w znacznym stopniu spowodowane były gazowa-
niem materiału w podbudowie. Zniszczeniu uległo też istniejące 
odwodnienie, które było zarośnięte i w niektórych miejscach nie-
drożne - informują pracownicy urzędu gminy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

REMONT DROGI W MAŁUSACH WIELKICH.REMONT DROGI W MAŁUSACH WIELKICH.
MODERNIZACJI PODDANY ZOSTAŁ ODCINEKMODERNIZACJI PODDANY ZOSTAŁ ODCINEK
LICZĄCY BLISKO SZEŚĆSET METRÓWLICZĄCY BLISKO SZEŚĆSET METRÓW

Zakres prac modernizacyjnych objął między innymi roboty 
rozbiórkowe i  ziemne, frezowanie istniejącej nawierzchni, jak 
i wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie jego stabilizacji z wy-
korzystaniem cementu. Drogowcy wykonali również podbudowę 
z kruszywa kamiennego i położyli dwie warstwy nawierzchni as-
faltobetonowej, utwardzili pobocza i zjazdy kruszywem kamien-
nym, a następnie całość odwodnili.

- Szerokość drogi wewnętrznej po wykonanym remoncie sięga 
od trzech i pół do pięciu metrów. Warto przy okazji nadmienić, że 
na tym samym odcinku drogi gminnej, w kierunku Mstowa, reali-
zujemy kolejne zadanie związane z przebudową drogi transportu 
rolnego - dodają urzędnicy.

REGION MA JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH GOLFISTEK W KRAJU

Ma dopiero szesnaście lat. Jej pasją jest gra w golfa, którym to 
sportem zainteresowała się siedem lat temu. Od tej pory mocno 
trenuje w jednym z najlepszych klubów w Polsce. Armada By-
tom od czterech lat nieprzerwanie zdobywa bowiem Klubowy 
Puchar Polski.

Emilia Dawid, bo o  niej mowa, pochodzi z  Jaskrowa w  gminie 
Mstów. Obecnie uczy się w liceum w Kleszczowie, w klasie o pro-
filu językowym. Ze swojej pasji czerpie wiele, a co najważniejsze 
odnosi sukcesy, które stawiają ją w gronie najlepszych juniorskich 
zawodniczek w kraju.

Piotr Biernacki, fot. Archiwum Emilii Dawid Dla wielu golf może się wydawać dyscypliną egzotyczną, zare-
zerwowaną dla kręgów biznesowych, nieco snobistyczną. Takie 
postrzeganie tego sportu Emilia jednak zdecydowanie odrzuca.

- Nie da się ukryć, że jest to jeden z najpopularniejszych sportów 
na świecie, który niedawno wrócił również na arenę olimpijską. 
W ostatnim czasie mocno rozwija się także i w naszym kraju, zy-
skując wielkie rzesze zwolenników. W klubie, który reprezentuję, 
ćwiczy obecnie ponad setka dzieci i juniorów - podkreśla zawod-
niczka. - Golfa trzeba spróbować, pojechać na pole, wypożyczyć 
kije i czerpać po prostu przyjemność nie tylko z gry, ale i ze spę-
dzania czasu na świeżym powietrzu. Nie potrzeba na to wielkich 
pieniędzy - dodaje i zachęca.

Aktualnie Polski Związek Golfa plasuje Emilię na czwartym miej-
scu w juniorskim rankingu. Złożyło się na to wiele udanych star-
tów i zdobycie między innymi wicemistrzostwa Polski czy Klubo-
wego Pucharu Polski, a  ponadto wicemistrzostwa cyklu 5 Stars 
czy mistrzostwa cyklu Audi Junior Tour.

Obecny sezon bez wątpienia jest więc dla jaskrowianki bardzo 
udany. Co więcej, z turnieju na turniej bije ona swoje rekordy ży-
ciowe, co świadczy o ciągłym rozwoju i progresie umiejętności. 
Piłeczkę golfową potrafi posłać na odległość prawie ćwierć kilo-
metra.

- Tak, na jednym z turniejów w Hiszpanii, na którym wśród stu 
dwudziestu ośmiu zawodników i  zawodniczek z Hiszpanii, Nie-
miec, Anglii, Walii, Szwecji i Norwegii zajęłam piąte miejsce w kla-
syfikacji generalnej. Zagrałam wówczas najdłuższe uderzenie tur-
nieju wśród kobiet, tzw. Longest Drive na dwieście dwadzieścia 
dziewięć metrów - informuje.

Przed Emilią w tym roku jeszcze jedno ważne wydarzenie - fina-
łowa impreza Audi Junior Tour Masters, która odbędzie się pod 
Warszawą. Obecnie zawodniczka przewodzi w całym tym junior-
skim cyklu.



13W MSTOWIE

W rejonie skrzyżowania dwóch dróg powiatowych w Małusach 
Wielkich poprawiono odwodnienie oraz wykonano nakładkę bi-
tumiczną na odcinku o długości stu trzydziestu metrów.

Przyczyną konieczności zrealizowania tej inwestycji były proble-
my, jakie w  tym rejonie pojawiały się wiosną po zimowych roz-
topach oraz po długotrwałych opadach deszczu. Wówczas na 
skrzyżowaniu pojawiało się spore rozlewisko wody.

- Rowy melioracyjne nie były odpowiednio udrożnione, a znajdu-
jący się obok na prywatnej posesji zbiornik wodny nie był w stanie 
retencjonować tak dużej ilości wód opadowych - informują pra-
cownicy urzędu gminy.

Zakres prac przy odwodnieniu rejonu skrzyżowania objął reno-
wację rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, ścięcie zawyżonego 
pobocza, remont przepustów rurowych z rur żelbetowych i wy-
konanie robót ziemnych. Pobocza utwardzono kruszywem ka-
miennym, przepusty oczyszczono z namułu, a także umocniono 
skarpy i dno rowu płytami ażurowymi. No koniec zamontowano 
studnię rewizyjną.

- Na odcinku stu trzydziestu metrów wykonana została również 
nakładka bitumiczna wraz z  mechanicznym ścięciem poboczy 
i ich utwardzeniem kruszywem kamiennym - dodają urzędnicy.

Mieszkańcy gminy Mstów mogą skorzystać z bezpłatnej konsul-
tacji i badania kolonoskopowego w ramach programu profilak-
tycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla osób 
zamieszkujących gminy powiatu częstochowskiego.

Chcąc zakwalifikować się do badania trzeba spełnić określone 
kryteria. Preferowane będą osoby w  wieku 50-65 lat bez obja-
wów raka jelita grubego, niezależnie od wywiadu rodzinnego. 
Z oferty skorzystać mogą też ci w wieku 40-49 lat, którzy mieli 
w  rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia 
z tym nowotworem. Z kolei osoby w wieku 25-49 lat, u których 
występuje Zespół Lyncha, czyli dziedziczny rak jelita grubego nie-
związany z polipowatością, również powinny pomyśleć o tym ba-
daniu. W tym przypadku potrzebne będzie jednak potwierdzenie 
z poradni genetycznej dla tych, którzy dotychczas nie leczyli się 
w tym kierunku.

- Do badania nie kwalifikują się natomiast osoby, które wykony-
wały kolonoskopię w  ciągu ostatnich dziesięciu lat - informują 
przedstawiciele Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej In-
ter–Med z Częstochowy.

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Mstów

Monika Wójcik, fot. Shutterstock

ODWODNIENIE SKRZYŻOWANIA 
W MAŁUSACH WIELKICH

OSP W MSTOWIE MA JUŻ 110 LAT. NA JUBILEUSZ 
DRUHOWIE DOSTALI WYREMONTOWANĄ REMIZĘ

ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT BLISKO SZEŚCIUSETMETROWEGO 
ODCINKA ULICY RÓWNOLEGŁEJ W MOKRZESZY

BEZPŁATNA KOLONOSKOPIA. WARTO ZADBAĆ O PROFILAKTYKĘ PRZECIWNOWOTWOROWĄ

Nowe warstwy bitumiczne jezdni, odtworzone pobocza oraz wy-
miana koryt odwadniających. Jak informują pracownicy urzędu 
gminy, to główny zakres niedawno zrealizowanej modernizacji 
tej arterii.

Działająca na co dzień w Krajowym Systemie Ratowniczo-Ga-
śniczym jednostka z Mstowa do niedawna dysponowała jednym, 
niepodpiwniczonym parterowym budynkiem garażowym. Skła-
dał się on z  dwóch brył zróżnicowanych wysokościowo, które 
były wybudowane w różnych okresach czasu. To się zmieniło. 
Dziś miejscowi ochotnicy dysponują eleganckim i  funkcjonal-
nym obiektem.

Modernizacja oddanego do użytku kilka tygodni temu budynku 
przy ulicy Partyzantów objęła rozbudowę obiektu o  trzy nowe 
stanowiska garażowe. Każde wyposażono w składający się z bel-
ki jezdnej oraz prowadnicy odsysacz spalin. Przewód posiada 
uchwyt z wbudowanym elektromagnesem do mocowania zwory 
przymocowanej do karoserii samochodu. 

- Przy wyjeździe z  garażu następuje automatyczne odłączenie 
ssawy. Spaliny wyprowadzone są nad dach przez wentylator 
dachowy, umiejscowiony na podstawie dachowej - relacjonują 
znawcy tematu.

Dodatkowo wykonawca przebudował istniejącą część tak, by do-
stosować ją do nowego układu funkcjonalnego. Zamontowane 
zostały trzy bramy garażowe, podnoszone elektrycznie z  prze-
znaczeniem na samochód ciężarowy i dwie mniejsze otwierane 
ręcznie. Od strony północnej pojawiła się również wiata na sa-
mochód bojowy.

W budynku, obok części bojowej, powstała dodatkowo część maga-
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Ulica Równoległa w  Mokrzeszy rozpoczyna się włączeniem do 
drogi wojewódzkiej od strony ulicy Częstochowskiej, a  kończy 
skrzyżowaniem z drogą gminną biegnącej wzdłuż ulicy Ogrodo-
wej w  kierunku Kuśmierek. W  ciągu przebudowanego odcinka 
dominuje zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne.

- Jezdnia posiadała wcześniej liczne spękania i ubytki. Remont drogi 
polegał na wymianie warstw bitumicznych jezdni, odtworzeniu po-
boczy oraz wymianie koryt odwadniających - precyzują urzędnicy.

Zakres wspomnianej inwestycji objął realizację prac geodezyjnych, 
korekcyjne frezowanie istniejącej nawierzchni, a także rozbiórkę 
dotychczasowych oraz ułożenie nowych koryt betonowych. Po-
nadto drogowcy oczyścili i skropili nawierzchnię emulsją, wyko-
nali warstwę wiążącą i ścieralną konstrukcji nawierzchni, a także 
pobocza i odwodnienia.

- Pomiędzy podbudową z  kruszywa a  warstwami bitumicznymi 
ułożono dodatkowo geosiatkę wzmacniającą - dodają pracownicy 
urzędu.

zynowa z przeznaczeniem na sprzęt pożarniczy oraz socjalno-sani-
tarna - wyposażona w szatnię, dyżurkę, toaletę, umywalkę i natrysk.

Niedawno obchodzony jubileusz jednostki stał się okazją do szer-
szej prezentacji odnowionej strażnicy. Tradycyjnie przy okazji nie 
zabrakło całej związanej z tym celebry. Uroczystościom towarzy-
szyły poczty sztandarowe i poświęcenie nowego budynku.

To właśnie ta placówka realizuje wspomniane zadanie. W pierw-
szym kroku zainteresowani muszą wypełnić ankietę, którą moż-
na pobrać ze strony internetowej Inter-Med. Następnie należy ją 
w  postaci skanu dostarczyć drogą mailową na adres: kontakt@
intermed24.com.pl lub bezpośrednio do siedziby przychodni przy 
ulicy 1 Maja 27 w Częstochowie. 

- Ankieta weryfikowana jest przez personel recepcji, a następnie 
umawiana jest konsultacja z lekarzem kwalifikującym na badanie 
kolonoskopii. Pacjent zakwalifikowany na badanie zostaje umó-
wiony na termin badania, otrzymuje receptę i instrukcję, jak nale-
ży się na nie przygotować - dodają pracownicy Inter-Med.

Na osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w programie 
czeka indywidualne badanie lekarskie, w tym badanie per rectum. 
W przypadku obciążającego wywiadu uzyskanego od pacjenta lub 
stwierdzonych nieprawidłowości, zlecone zostaną badań prze-
siewowe.

Chodzi o  badanie kolonoskopowe z  ewentualnym pobraniem 
wycinków do oceny histopatologicznej lub z  wykonaniem poli-
pektomii wraz z  wydaniem pacjentowi opisu wyników badania. 

W przypadku niepokojących wyników lekarz prowadzący podej-
mie decyzję co do dalszej diagnostyki i leczenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer te-
lefonu 881 655 677.
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WYBITNY RZEŹBIARZ SPOTKAŁ SIĘ ZE SWOIM 
SĄSIADAMI PODCZAS WIECZORU AUTORSKIEGO

BARGŁY MAJĄ NAJLEPSZEGO SOŁTYSA W CAŁYM WOJEWÓDZTWIE

Na początku września w Gminnym Centrum Kultury, Informacji 
i Rekreacji w Poczesnej miał miejsce wieczór autorski z Jerzym 
Kędziorą, polskim artystą-plastykiem oraz twórcą rzeźb ba-
lansujących. Wydarzenie połączono z wystawą fotografii rzeźb 
Bartłomieja Kędziory oraz projekcją filmu „Natura i  Kultura” 
Pauliny Domagalskiej i Bartłomieja Stypki.

Jerzy Kędziora to wybitny rzeźbiarz, projektant i pedagog. Twór-
ca i  realizator rzeźb postaci balansujących, które stawiają go 
w  rzędzie najoryginalniejszych artystów nie tylko w  kraju, ale 
i za granicą. Jego rzeźby trwale wzbogaciły zarówno rodzimą, jak 
i światową kulturę.

Artysta na co dzień mieszka w Poczesnej. Na terenie swojej pose-
sji prowadzi niekonwencjonalną galerię - Poczesna Galeria Rzeź-
by. W przeważającej części znajduje się ona pod gołym niebem, 
gdzie w  zieleń i  budynki wkomponowane zostały jego rzeźby. 
Prace Kędziory znajdują się w zbiorach wielu polskich muzeów, 
w tym Muzeum Narodowego w Warszawie, a za granicą w pry-
watnych kolekcjach w Argentynie, Austrii, Belgii, Francji, Stanach 
Zjednoczonych, Włoszech czy w Watykanie. Poza wymienionymi 
krajami balansujące dzieła artysty prezentowano choćby w Hisz-
panii, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich.

Grażyna Nowak, sołtys sołectwa Bargły, wygrała jedną z kate-
gorii organizowanego przez urząd marszałkowski konkursu 
„Piękna wieś województwa śląskiego”. Została uznana za najlep-
szego sołtysa w 2022 roku.

Konkurs ma na celu kształtowanie świadomości obywatelskiej 
i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości 
lokalnej czy pobudzanie aktywności gospodarczej. Jego organi-
zatorom zależy również na popularyzacji obrzędów i zwyczajów 
ludowych, zachowanie wartości  środowiska kulturowego oraz 
przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, 
a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. 

Wydarzenie obejmuje kilka kategorii. Jedną z nich jest „Najlepszy 
sołtys”. Podczas tegorocznej edycji została nim Grażyna Nowak, 
sołtys sołectwa Bargły. Piastująca swą funkcję od 2015 roku No-
wak mieszkanką gminy jest od 1958. Działała także w miejscowej 
ochotniczej straży pożarnej oraz w kole gospodyń wiejskich.

- Nieustannie pracuje na rzecz rozwoju Bargłów. Przyczyniła się 
między innymi do utworzenia izby pamięci, która w  2013 roku 

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna
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OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego gminy Poczesna 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz w związku z uchwa-
łą  Nr 221/XXX/21 z dnia 28 września 2021 r., zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany Studium  uwarunkowań i  kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Poczesna wraz 
z  prognozą oddziaływania na  środowisko w  dniach 
od 19 września do 11 października 2022 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Poczesnej, ul. Wolności 2, w go-
dzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej 
http://bip.poczesna.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmia-
nami studium, rozwiązaniami odbędzie się Urzędzie 
Gminy Poczesna (ul. Wolności 2) w  dniu 27 wrze-
śnia 2022 r. o  godz. 15.30. Zgodnie z  art. 11 ust. 8  
w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gmi-
ny w Poczesnej, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna lub 
w Urzędzie Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i  adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 4 listopada 2022 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z  2022 r., poz. 1029, 1260, 
1261,1783), zawiadamiam o  wyłożeniu do  publiczne-
go wglądu prognozy oddziaływania na środowisko 
w dniach od 19 września do 4 listopada 2022 r. Przed-
miotem prognozy jest projekt zmiany studium, o któ-
rej mowa wyżej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Po-
czesnej, ul. Wolności 2, w  godzinach pracy urzędu. 
Mogą też składać uwagi i  wnioski do wyżej wymie-
nionej prognozy w w/w terminie. Zgodnie z art. 40 
w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
na piśmie, na adres 42-262 Poczesna, ul. Wolności 
2,  lub  za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, na  adres    poczesna@po-
czesna.pl,   w  nieprzekraczalnym terminie do dnia  4 
listopada 2022r., z  podaniem imienia i  nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot 
uwagi lub wniosku.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu 
przez Wójta Gminy Poczesna, złożone po upływie 
terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania da-
nych osobowych znajduje się w Urzędzie Gminy Po-
czesna oraz na stronie internetowej bip.poczesna.pl. 
Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwa-
rzane dla potrzeb procedury sporządzania projektu 
studium.

Poczesna, 9 września 2022 r.
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otrzymała wyróżnienie w  kategorii – najlepsze przedsięwzięcie 
odnowy wsi. Skutecznie aktywizuje mieszkańców, którzy dzięki 
jej działaniom równie chętnie włączają się w organizację festynów, 
spotkań czy okolicznościowych uroczystości. Kiedy na Ukrainie 
wybuchła wojna, to Grażyna Nowak jako jedna z pierwszych po-
spieszyła z pomocą - podkreśla Aneta Nawrot z urzędu gminy.

MIESZKAŃCY OBSADZILI RONDO

Rondo w Hucie Starej A, które zlokalizowane jest w sąsiedztwie 
miejscowej kaplicy, doczekało się sadzonek.    

Na początku września grupa okolicznych mieszkańców pod prze-
wodnictwem sołtys Agnieszki Pidzik zakasała rękawy i wykonała 
szereg prac porządkowych w rejonie tamtejszego ronda. 

- Sadzonki drzew sfinansowano z budżetu gminy w ramach wnio-
sków złożonych do funduszu sołeckiego - słychać w  urzędzie 
gminy.

Jak podkreśla z kolei sołtys Pidzik, wszystko udało się dzięki po-
mocy mieszkańców, pań z koła gospodyń wiejskich, przedszkola-
ków oraz druhów. 

- Dzięki pomocy i zaangażowaniu nastąpiła pełna mobilizacja sił, 
a efekty mówią same za siebie - dodaje.

Monika Wójcik, fot. Agnieszka Pidzik/Urząd Gminy Poczesna

INTEGRACJA W NOWEJ WSI 

Rada sołecka Nowej Wsi przy współpracy z tamtejszym kołem 
gospodyń wiejskich zorganizowały międzypokoleniowe spotka-
nie w formie pikniku rodzinnego. 

Myślą przewodnią wspomnianego wydarzenia była integracja 
mieszkańców oraz walka z uzależnieniami. Choć akurat pogoda tego 
dnia niespecjalnie dopisała, to dzieciom zabawę na dmuchanych 
zjeżdżalniach organizatorzy zrekompensowali watą cukrową i pop-
cornem. Dorośli  natomiast bawili się na sali świetlicy wiejskiej.

- Panie z  koła gospodyń wiejskich zadbały o  kilka rodzajów ciast 
własnego wypieku, kućmok, kaszankę i kiełbaskę pieczoną na grillu, 
pyszną grochówkę i pajdy chleba ze smalcem - relacjonuje Halina 
Synakiewicz, która również zaangażowała się w przygotowania.

Jak podkreśla, tego typu międzypokoleniowe imprezy uświada-
miają uczestnikom, że można doskonale spędzić czas w  gronie 
znajomych, pielęgnować i rozwijać tożsamość mieszkańców oraz 
pobudzać ich aktywność. 

- Członkinie naszego koła gospodyń wiejskich starają się popula-
ryzować obrzędy i zwyczaje kulinarne, wymieniają się przepisami, 
wymyślają co by tu nowego upiec lub ugotować? Dzięki tym dzia-
łaniom pracują na rzecz rozwoju sołectwa i jednocześnie zachę-
cają mieszkańców do współpracy - dodaje Synakiewicz.

Monika Wójcik

- Podczas wspomnianego wieczoru autorskiego połączonego 
z  wystawą fotografii rzeźb Bartłomieja Kędziory - syna artysty 
- oraz projekcją filmu „Natura i  Kultura” Pauliny Domagalskiej 
i  Bartłomieja Stypki w  Gminnym Centrum Kultury, Informa-
cji i Rekreacji w Poczesnej mogliśmy jeszcze lepiej zapoznać się 
z  twórczością artysty. Prezentowane zdjęcia poszerzyły arsenał 
pokazywanych prac i przedstawiły je w innym wystawienniczym 
anturażu i  kulturowych kontekstach, jednocześnie stanowiące 
o bogactwie dorobku jubilata. Ekspozycja fotograficzna to wysta-
wa wspierająca rzeźbiarski pokaz twórcy rzeźb balansujących - 
mówi Iwona Skorupa, dyrektor GCKIiR w Poczesnej.



POWSTAJE STRATEGIA ROZWOJU SAMORZĄDU BĘDĄ ZBIERAĆ ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE 

WSPANIAŁY SUKCES MIESZKANKI 
STAROPOLA. TRZY ZŁOTE MEDALE 
NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA5 września, w przyrowskim urzędzie gminy, spotkali się lokalni 

aktywiści, którzy pracują nad wdrożeniem nowej strategii roz-
woju miejscowego samorządu. Dokument ma być wyznaczni-
kiem realizacji gminnych polityk do 2030 roku.

Strategia rozwoju gminy ma za zadanie diagnozować najważniej-
sze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. 
Pomoże w określeniu obszarów, celów i działań prowadzonej po-
lityki społeczno-ekonomicznej w perspektywie najbliższych lat.

Jej przygotowanie stwarza możliwość zaangażowania mieszkań-
ców i innych partnerów zainteresowanych rozwojem małych oj-
czyzn. Nie inaczej było podczas ostatniego spotkania.

Od 3 do 5 października w  gminie prowadzona będzie zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych. To dobra okazja, by bezproble-
mowo pozbyć się niepotrzebnych już starych mebli, dywanów, 
wykładzin czy innych przedmiotów o sporych wymiarach. 

Każdy kto chciałby skorzystać z  tej usługi, najpóźniej do końca 
miesiąca musi zgłosić ten fakt miejscowym urzędnikom. Wystar-
czy zadzwonić pod numer 34 355 41 20 wew. 31. 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych podzielony został na trzy 
etapy. 3 października firma, która zajmie się ich utylizacją, odwie-
dzi mieszkańców Julianki, Sierakowa, Staropola, Sygontki, Wierci-
cy i Zalesic. Dzień później zawita do Bolesławowa, Kopanin, Kniei, 
Smykowa, Stanisławowa, Woli Mokrzeskiej oraz Zarębic. Z kolei 
ostatniego dnia śmieci o znacznych gabarytach będą mogli po-
zbyć się mieszkańcy Przyrowa i Aleksandrówki.

Agnieszka Sosnowska na co dzień jest nauczycielką wychowa-
nia fizycznego w przyrowskiej szkole podstawowej. W ukocha-
nym nordic walking jest tak dobra, że stanowi człon polskiej 
kadry w tej dyscyplinie.

Swoje znakomite umiejętności i kondycję fizyczną zaprezentowa-
ła ostatnio podczas INWA Nordic Walking World Championship 
2022, które odbywały się w Szklarskiej Porębie. Tam zdobyła aż 
trzy złote medale - dwa indywidualnie, a kolejny w sztafecie mie-
szanej.

Mieszkanka Staropola najlepsza była na dystansie dziesięciu kilo-
metrów, jak również w swojej kategorii wiekowej. Co warte pod-
kreślenia, w klasyfikacji open trasę szybciej pokonało tylko dwóch 
mężczyzn. Trzeci krążek to sukces w sztafecie, gdzie na łącznym 
dystansie dwudziestu kilometrów reprezentanci naszego kraju 
zostawili w tyle aż czterdzieści ekip.

- Trasa, jaką przygotowali nam organizatorzy, była iście górska 
i bardzo wymagająca. Mocne podejście i ostre zejście, na którym 
zaliczyłam mega upadek, gubiąc numer startowy i kije. Zebrałam 
się jednak dość szybko i pomimo urazu barku, licznych otarć ko-
lan i  łokci popędziłam dalej - mówi świeżo upieczona mistrzyni 
świata. - Cieszę się tym bardziej, bo przede mną metę przekro-
czyło tylko dwóch facetów. Nasza cudowna sztafeta pokonała 
wszystkich. Jestem przeszczęśliwa, że mogłam brać udział w tak 
wielkim wydarzeniu i być częścią kadry narodowej Nordic Wal-
king Poland - podkreśla rozemocjonowana.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Przyrów

Monika Wójcik

Piotr Biernacki
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- Zostały przeprowadzone warsztaty strategiczne z  pracow-
nikami urzędu gminy i  jednostek organizacyjnych, dyrektorami 
szkół, radnymi, sołtysami, przedsiębiorcami i przedstawicielami 
organizacji pozarządowych. Omówiono wyniki ankiet, które są 
pierwszym etapem pracy nad strategią - podkreślają przyrowscy 
urzędnicy.

Jak zaznaczają, spotkania były bardzo owocne i  merytoryczne, 
a wypracowane pomysły i wnioski mają zostać wpisane do tego 
ważnego dokumentu.

- Następnie Strategia Rozwoju Gminy Przyrów zostanie poddana 
konsultacjom społecznym. Mamy nadzieję, że najpóźniej w stycz-
niu 2023 roku zostanie zaakceptowana przez radnych - wyjaśniają.

WARSZTATY KULINARNE DLA KGW. UCZESTNICZKI 
NAUCZĄ SIĘ JAK OBCHODZIĆ SIĘ Z RYBĄ

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska 
Ryba” organizuje dla pań działających w kołach gospodyń wiej-
skich bezpłatne warsztaty kulinarne. Tematem szkolenia będą 
oczywiście dania z ryb słodkowodnych.

W sumie warsztaty odbędą się dla kół gospodyń wiejskich z dzie-
więciu gmin. Tyle bowiem swym zasięgiem działania obejmuje 
„Jurajska Ryba”. Mieszkanki tutejszego samorządu, dla których 
przewidziano łącznie dziesięć miejsc, jedyne co muszą zrobić to 
pospieszyć się ze zgłoszeniami. Można to uczynić zarówno dro-

Monika Wójcik gą mailową, wysyłając wiadomość pod adres: lgr@przyrow.pl lub 
dzwoniąc pod numer 690 333 735. Czas na to mają najpóźniej do 
7 października.

- Celem warsztatów jest propagowanie spożycia ryb słodkowod-
nych oraz promocja ryb jako produktu lokalnego - zachęcają or-
ganizatorzy tego przedsięwzięcia.

Z uczestniczkami z terenu gminy Przyrów spotkają się oni 12 paź-
dziernika w Hotelu Amazonka, który zlokalizowany jest w Zawa-
dzie Pilickiej w gminie Irządze. Początek spotkania zaplanowano 
na godz. 10.

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 23 września 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy 
w Przyrowie został wywieszony na tablicy ogłoszeń i zamieszczony na 
stronach internetowych Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do oddania w najem. Wykaz obejmuje część nieruchomości położonej 
w miejscowości Przyrów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

905/1 k.m.2.

 Wójt Gminy Przyrów
mgr inż. Robert Nowak

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 12 września 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy 
w Przyrowie został wywieszony na tablicy ogłoszeń i zamieszczony na 
stronach internetowych Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży położonej w Gminie Przyrów w miejscowości Wola Mo-
krzeska oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 230/12 k.m.4.

 Wójt Gminy Przyrów
mgr inż. Robert Nowak
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA 
DLA BŁĘKITNEGO NIEBA

W LINDOWIE MIERZĄ 
SIĘ ZE SMOGIEM

PRZESTĘPCY ŚRODOWISKOWI MUSZĄ SIĘ LICZYĆ Z SUROWSZYMI KARAMI

Piotr Biernacki, fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW w Katowicach Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Lipie

Piotr Biernacki

7 września obchodzony był Międzynarodowy Dzień Czystego Po-
wietrza dla Błękitnego Nieba. Święto to ustanowione zostało przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych w grudniu 2019 roku.

W tegorocznych obchodach inicjatywy wziął oczywiście również 
udział Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach. W tym dniu na katowickim rynku, na 
mieszkańców województwa śląskiego, pod namiotem instytucji 
czekało całe mnóstwo atrakcji, ekologiczny quiz i wspaniałe na-
grody, a doradcy energetyczni pomagali i wyjaśniali jak skorzystać 
z dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Rozdano także 
ponad dwieście sadzonek drzew liściastych, które przekazała Re-
gionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.

Ideą, która przyświecała ONZ, by ustanowić takie święto była po-
trzeba wzmocnienia międzynarodowej współpracy na poziomie 
globalnym i  regionalnym w zakresie różnych obszarów związa-
nych z problemem jakości powietrza. Dane, jakie płyną ze świata, 
nie są bowiem optymistyczne. Populacja oddycha zanieczyszczo-
nym powietrzem, co przyczynia się każdego roku do wielu cho-
rób.

Zanieczyszczenia osłabiają układ oddechowy, krwionośny i ner-
wowy. Powodują choroby płuc i serca, w tym także nowotwory. 
W  skali globalnej przyczyniają się do niemal siedmiu milionów 
przedwczesnych zgonów. Cierpią również na tym dzieci.

Źródła zanieczyszczeń są bardzo różnorodne – od przemysłu, 
przez transport czy ogrzewanie domów, po sposób gospodaro-
wania terenem. Zapewnienie czystego powietrza i ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych jest więc obecnie jednym z najwięk-
szych wyzwań dla świata. Czyste paliwa i ogrzewanie, inwestycje 
w energię odnawialną zamiast w paliwa kopalne, ograniczenie zu-
życia węgla czy bezemisyjność transportu to zadania na najbliż-
sze dziesięciolecia, zarówno dla każdego obywatela, jak i przed-
siębiorstw, administracji rządowej, samorządowej czy instytucji 
międzynarodowych.

W  Polsce, by realnie polepszyć jakość powietrza w  naszym kraju, 
powstało szereg programów pomocowych. Sztandarowym jest pro-
gram „Czyste Powietrze”, umożliwiający wsparcie inwestycji ekolo-
gicznych i tym samym obniżenie kosztów wymiany starych pieców 
na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła, które nie zanieczyszcza 
powietrza. Dodatkowe możliwości to dotacje na termomoderniza-
cje, które sprawiają, że domy stają się mniej energochłonne i  tym 
samym bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lindowie otrzymała wła-
śnie miernik jakości powietrza. Zawisł on na elewacji budynku 
szkoły i wskazuje poziom zanieczyszczenia okolicy. To pokłosie 
wzięcia przez placówkę udziału w ogólnopolskim projekcie eko-
logicznym Edukacyjnej Sieci Antysmogowej.

ESA to program informacyjny na rzecz czystego powietrza reali-
zowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpra-
cy z Polskim Alarmem Smogowym. Patronuje mu również Mini-
sterstwo Cyfryzacji i  wiele innych zaangażowanych podmiotów 
publicznych i firm prywatnych.

- To projekt, w którym wspólnie działamy na rzecz poprawy ja-
kości powietrza. Tworzymy sieć zaangażowanych szkół i przed-
szkoli, która stopniowo obejmuje obszar całej Polski. Edukujemy 
dzieci i  dorosłych po to, abyśmy jak najszybciej wszyscy mogli 
odetchnąć czystym powietrzem. Szkoły uczestniczące w projek-
cie ESA aktywnie angażują się w działania na rzecz czystego po-
wietrza. Konkursy, akcje, wystawy, spotkania, warsztaty – wszyst-
ko to dzieje się w szkołach - informują inicjatorzy przedsięwzięcia.

Jak podkreślają, zmiany klimatu są jednym z  najpoważniejszych 
zagrożeń XXI wieku, a postępujący globalny wzrost średniej tem-
peratury, jego skutki dla środowiska i gospodarki, a także ciążąca 
na ludzkości odpowiedzialność za tempo i charakter zmian klima-
tu wymagają podjęcia kompleksowych działań – zarówno eduka-
cyjnych, jak i zmniejszających wpływ człowieka na klimat i służą-
cych przystosowaniu się do zachodzących zmian. Postawy, które 
wpajane są najmłodszym, mają zaprocentować w  przyszłości, 
a tym samym dać szansę na ograniczenie negatywnego wpływu 
człowieka na środowisko naturalne.

- Stworzyliśmy grafikę komputerową, którą zgłosiliśmy do kon-
kursu i zdobyliśmy dla naszej szkoły jeden z tysiąca dwustu bez-
płatnych mierników jakości powietrza oraz możliwość uczest-
niczenia w  angażujących zajęciach ekologicznych - informuje 
placówka z gminy Lipie. - Jako szkoła uczestnicząca w projekcie 
ESA jeszcze aktywniej zaangażujemy się w działania na rzecz czy-
stego powietrza. To proces długotrwały. Niezbędne są wzrost 
świadomości społecznej, zmiana nawyków, kosztowne wymiany 
źródeł ogrzewania. Dlatego warto wiedzieć, co można zrobić tu 
i teraz, aby mieć swój wkład w walkę ze smogiem i aby zmniejszyć 
skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem na co dzień - 
zaznaczają pedagodzy z Lindowa.

Oprócz wspomnianego urządzenia pomiarowego koordynatorzy 
projektu uzyskają także dostęp do szkolenia dla nauczycieli oraz 
do platformy e-learningowej z materiałami interaktywnymi, które 
następnie będą mogli wykorzystać podczas zajęć na temat ochro-
ny powietrza z dziećmi.

1 września zaczęły obowiązywać przepisy, które znacznie pod-
wyższają kary dla przestępców środowiskowych. Z surowszymi 
konsekwencjami nieodpowiedzialnych działań muszą się liczyć 
nie tylko pospolici wandale, ale i  osoby oraz podmioty, które 
dopuszczają się rozmyślnej dewastacji środowiska naturalnego. 
Nowelizacja wprowadza podwyższenie dolnych i górnych granic 
kar za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku.

Jeśli sprawca zostanie skazany za umyślne przestępstwo prze-
ciwko środowisku, sąd będzie musiał orzec nawiązkę w  wyso-
kości od 10 tys. zł do 10 mln zł na rzecz Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ważna zmiana doty-
czy także zlikwidowania warunku odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych, czyli na przykład spółek, jeśli chodzi o wcześniejsze 
prawomocne skazanie osoby fizycznej za przestępstwo przeciw-
ko środowisku.

Jedną z najbardziej istotnych zmian, która ma odstraszać pospoli-
tych wandali, jest podwyższenie maksymalnej stawki kary grzyw-
ny za zaśmiecanie miejsc publicznych. Tacy delikwenci będą mu-
sieli liczyć się z karą sięgającą 5 tys. zł. Podniesiono też minimalną 
karę za zaśmiecanie miejsc publicznych. W takim przypadku mi-
nimalna grzywna wynosi obecnie 500 złotych.

W ramach programu wdrażanego od 2018 można otrzymać aż do 
79 tys. zł na modernizację swojego domu. Dodatkowo w progra-
mie biorą udział banki, które w ramach „Kredytu Czyste Powie-
trze” (dotacja przeznaczona jest na częściową spłatę kapitału kre-
dytu) oferują również swoje wsparcie. Natomiast gminy, które na 
swoim terenie tworzą punkty konsultacyjno–informacyjne służą 
poradą i wsparciem dla swoich mieszkańców, aby ci mieli szansę 
wybrać najefektywniejsze rozwiązanie w zakresie doboru źródła 
ciepła i docieplenia własnego budynku, przy jednoczesnym sko-
rzystaniu z dostępnego dofinansowania.

Do tej pory z rozwiązań takich skorzystało ponad pół miliona be-
neficjentów. Dofinansowania wyniosły ponad 9 mld zł. Efektem 
dotychczasowych inwestycji jest ograniczenie zużycia energii 
o  6TWh na rok, czyli tyle ile pobiera w  tym okresie około sze-
ściuset tysięcy gospodarstw domowych. To także znaczna re-
dukcja emisji dwutlenku węgla, aż o  2,3 mln ton. Wartość ta 
równoznaczna jest z  posadzeniem trzystu pięćdziesięciu pięciu 
milionów drzew.

Zmiany te zapowiedziane zostały przez resort środowiska już 
przed rokiem. Jednym z założeń jest przeciwdziałanie powszech-
nemu procederowi zaśmiecania lasów. Oprócz inwestycji w no-
woczesny sprzęt do wyłapywania wandali ministerstwo zapowie-
działo wówczas dziesięciokrotne zwiększenie grzywien. Tak też 
się stało.

Śmieci to prawdziwa zmora polskich lasów, która zagraża całemu 
środowisku i ekosystemowi. Lasy Państwowe każdego roku wy-
dają kilkadziesiąt milionów złotych na uprzątnięcie terenów le-
śnych, z których wywozi się prawie 115 tys. m³ odpadów. To ponad 
tysiąc wagonów kolejowych wypełnionych po brzegi śmieciami.

W  znowelizowanych przepisach ustalona została obligatoryjna 
nawiązka na rzecz NFOŚiGW, nawet do 10 mln zł i przede wszyst-
kim kara więzienia aż do dwunastu lat. Tak będzie między innymi 
w przypadku nielegalnego transgranicznego przewozu odpadów 
niebezpiecznych.

To wszystko ma odstraszać, a zarazem pozwalać karać za niele-
galny proceder przestępców. Zwiększony został też zakres kom-
petencji Inspektorów Ochrony Środowiska.
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ŚWIETLICA WIEJSKA W STAROMIEŚCIU JUŻ PO TERMOMODERNIZACJI

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Lelów

Z końcem sierpnia zakończyła się termomodernizacja świetlicy 
wiejskiej w Staromieściu.

O tym, jak ważne są inwestycje zmniejszające pobór energii, cie-
pła i jednocześnie niwelujące skutki niskiej emisji nikogo nie trze-
ba przekonywać. Samorząd Lelowa, z  wydatną pomocą fundu-
szy unijnych, właśnie zakończył modernizację świetlicy wiejskiej 
w Staromieściu i jednocześnie siedziby miejscowej OSP.

WAŻNA INWESTYCJA EKOLO-
GICZNA W TRONINACH. BRZEG 
LISWARTY ZABEZPIECZONY
Piotr Biernacki

Prawy brzeg Liswarty w miejscowości Troniny zyskał niedawno 
zupełnie nowy wygląd. 7 września, po trwających dwa miesiące 
pracach, uroczyście oddano jedną z ważnych inwestycji ekolo-
gicznych na tym właśnie cieku wodnym.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, gdyż to ono 
było inwestorem, wyregulowało bieg rzeki na odcinku ponad stu 
czterdziestu metrów. Dzięki temu zyskała nie tylko sama Liswar-
ta, którą na tej długości oczyszczono, ale i okoliczni mieszkańcy. 
Wzmocnienie brzegów i  skarpy znacząco poprawi bezpieczeń-
stwo tego rejonu.

Prace kosztowały niemal 480 tys. zł. Na wspomnianym odcinku 
przeprowadzono gruntowne prace ziemne, wykonano opaskę 
brzegową na konstrukcji faszynowo-kamiennej z  narzutem ka-
miennym na koronie i skarpie, zasypanie wraz z zagęszczeniem 
kawern w brzegu czy reprofilację terenu i wykonanie nawierzchni 
trawiastej.

Samo koryto rzeki zostało udrożnione i  zakonserwowane, po-
dobnie zresztą jak jej brzegi. Wykonawcy zrobili także palisady 
ochronne brył korzeniowych drzew rosnących w pobliżu podmy-
tej wcześniej skarpy.

- Dzięki przeprowadzonym pracom ustała groźba naruszenia sta-
teczności budynku Gminnego Ośrodka Sportu i  Rekreacji oraz 
budynków mieszkalnych położonych w  jego sąsiedztwie - pod-
kreślają urzędnicy z gminy Lipie.

Celem ogólnym projektu była kompleksowa termomodernizacja 
budynku. Osiągnięto go poprzez modernizację tradycyjnego źró-
dła ciepła, które zastąpiono pompą ciepła. Z odnawialnych źródeł 
energii na dachu pojawiła się także instalacja fotowoltaiczna. Po-
nadto docieplono ściany zewnętrzne, ściany fundamentowe i sam 
dach. Całość uzupełniają nowe okna, drzwi oraz wymienione na 
energooszczędne oświetlenie.

Na inwestycję lelowski samorząd przeznaczył prawie 365 tys. zł, 
a współfinansowanie unijne pokryło 302 tys. zł wszystkich kosz-
tów przedsięwzięcia.

KONIECPOL OGŁOSIŁ REKRUTACJĘ DO PROGRAMU „CIEPŁE MIESZKANIE”
Piotr Biernacki

Do 21 października Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu będzie 
czekał na deklaracje mieszkańców, którzy zamierzają skorzy-
stać z nowego programu modernizacji źródeł ciepła.

„Ciepłe Mieszkanie” wspiera przedsięwzięcia z  zakresu popra-
wy jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się 
w  budynkach wielorodzinnych. Dofinansowania udzielają wo-
jewódzkie fundusze ochrony środowiska i  gospodarki wodnej, 
jednakże za pośrednictwem gmin. To samorządy, by wesprzeć 
swoich mieszkańców, muszą z  funduszami podpisać wcześniej 
stosowne umowy. Następnie, już z poziomu lokalnego, pieniądze 
trafiają do beneficjentów końcowych, czyli konkretnych osób fi-
zycznych. Co ważne, samo rozliczenie inwestycji następuje rów-
nież przez gminę.

Uczestnikami programu mogą być właściciele i współwłaściciele 
lokali mieszkalnych wielorodzinnych, dla których założona jest 
księga wieczysta, przy czym każdy lokal musi posiadać swoje od-
rębne źródło ciepła.

Program wspiera zastosowanie kotła gazowego kondensacyjnego, 
kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewa-
nia elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy cie-
pła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego 
efektywnego źródła ciepła. Co więcej, ale wyłącznie pod warun-
kiem wymiany nieefektywnego źródła ciepła, będzie można wnio-
skować o  wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i  ciepłej 
wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wentylację mechaniczną 
czy dokumentację projektową.

Wysokość dofinansowania dla beneficjenta końcowego uzależ-
niona jest od jego dochodów lub osób w zamieszkałych w gospo-
darstwie domowym. Ustalona została na trzech poziomach.

Podstawowy kierowany jest do osób, których roczne dochody nie 
przekraczają kwoty 120 tys. zł. Intensywność dofinansowania wy-
niesie w  takim przypadku do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, 
nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, albo do 35 proc. 
kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł, dla budynków 
w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Podwyższony przewiduje wsparcie dla właścicieli lokali mieszkal-
nych w  budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody 
nie przekraczają kwoty 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym 
lub 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Intensywność do-
finansowania wyniesie w takim przypadku do 60 proc. kosztów 
kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkal-
ny albo do 65 proc. kosztów, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden 
lokal mieszkalny, dla budynków w  miejscowości ujętej na liście 
najbardziej zanieczyszczonych gmin.

W  trzecim – najwyższym – poziomie beneficjentem końcowym 
może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wie-
lorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 
900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 w gospodarstwie 
jednoosobowym, albo ten, kto ma ustalone prawo do zasiłku stałego, 
okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Intensywność dofinan-
sowania wyniesie w takich przypadkach do 90 proc. kosztów kwali-
fikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny bądź 
do 95 proc. wspomnianych kosztów, nie więcej niż 39,9 tys. zł na 
jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście 
najbardziej zanieczyszczonych gmin.

- Aby złożyć deklarację, należy przedstawić zakres planowanych 
prac, w tym określić rodzaj nowego źródła ciepła, opcjonalnie wy-
mianę stolarki okiennej, drzwiowej, wentylacji mechanicznej z od-
zyskiem ciepła. W przypadku stolarki okiennej lub drzwiowej należy 
oszacować powierzchnię m² - informują koniecpolscy urzędnicy.

Program „Ciepłe Mieszkanie” uruchomiony został 21 lipca. Jego 
ogólnopolski budżet to ponad 1,4 mld zł. W województwie śląskim 
do dyspozycji jest niemal 125 mln zł. WFOŚiGW w Katowicach pod-
pisał niedawno pierwszą umowę w tym aspekcie z gminą Mysłowice.

- Program „Ciepłe Mieszkanie” jest uzupełnieniem programu 
„Czyste Powietrze”. Daje możliwość uzyskania wsparcia miesz-
kańcom budynków wielorodzinnych, bo do tej pory takiej moż-
liwości nie mieli. To pierwsza umowa podpisana w ramach tego 
programu, ale zainteresowanie „Ciepłym Mieszkaniem” jest duże. 
Mam nadzieję, że wszystkie samorządy, które mają na swoim te-
renie budynki wielorodzinne, włączą się w  realizację tego pro-
gramu – mówił podczas uroczystości podpisania porozumienia 
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

ZEBRAŁY SIĘ W WEEKEND, 
BY POSPRZĄTAĆ NAJBLIŻSZĄ 
OKOLICĘ

Monika Wójcik, fot. Urząd Gminy Poczesna

Działające w  dwóch lokalnych stowarzyszeniach mieszkanki 
gminy wzięły udział w organizowanej pomiędzy 16 a 18 września 
kolejnej edycji akcji „Sprzątanie świata – Polska 2022”.

Wspomniana akcja jest częścią wywodzącego się z Australii mię-
dzynarodowego ruchu „Clean Up The World”. W przedsięwzięciu, 
które zostało zainicjowane blisko trzy dekady temu, uczestniczy 
rokrocznie blisko czterdzieści milionów wolontariuszy na całym 
świecie. Łączy ich to, że w każdy trzeci weekend września ruszają 
sprzątać swoją okolicę.

Nie inaczej jest w  gminie Poczesna, której mieszkańcy również 
aktywnie włączają się w  to wydarzenie. Tym razem, uzbrojone 
w worki i rękawiczki przekazane przez urząd gminy, w teren ru-
szyły panie ze Stowarzyszenia Wspólnie dla Rozwoju Sołectwa 
Zawodzie oraz Stowarzyszenia Razem dla Wrzosowej.

Efektem ich pracy było zgromadzenie pokaźnej ilości śmieci 
w kilku opasłych workach. Jaką kierowały się motywacją poświę-
cając wolny, weekendowy czas na sprzątanie swojej okolicy? Jak 
same podkreślają, swoją aktywnością chcą pokazać, że zależy im 
na tym, aby gmina była po prostu czysta i wolna od śmieci.
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